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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirrabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, audit 

mutu internal semua program studi yang ada di Universitas Tidar telah selesai dilaksanakan 

dan  laporan juga telah selesai disusun. Penjaminan mutu diperlukan oleh perguruan tinggi, 

maka Universitas Tidar perlu melaksanakan audit mutu internal terhadap semua kegiatan 

tridharma.    

Universitas Tidar  menjalankan proses audit mutu internal (AMI) dalam 

rangka proses penjaminan mutu yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar 

Nasional Pendidikan. Dalam melaksanakan AMI kami telah  mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga semua kegiatan berjalan lancar. Untuk itu kami menyampaikan 

banyak terima kasih kepada semua Tim Auditor Internal Universitas Tidar sebagai pihak 

yang telah berkontribusi persiapan , pelaksanaan dan penyusunan laporan audit mutu 

internal ini  

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dari berbagai 

aspek. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima masukan yang membangun 

dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada masa yang 

akan datang. Semoga audit mutu internal ini dapat memberikan manfaat, masukan dan 

menjadi inspirasi untuk pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Tidar untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang terselenggara. 

 

 

 

     Koordinator  

    Penjaminan Mutu Pendidikan, 

 

     

    Dr. Dwi Winarsih, M.Pd 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat ditentukan oleh 

keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal 

universitas yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen 

dan pegawai merupakan elemen yang memegang kendali proses berlangsungnya perguruan tinggi. 

Untuk iti diperlukan audit mutu internal yang merupakan proses pengujian yang sistematik, 

mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma  PT sesuai 

prosedur dan hasilnya seharusnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. 

Manajemen mutu merupakan sebuah budaya organisasi yang menekankan kepada 

upaya menciptakan mutu yang konstan melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi. 

Manajemen mutu membutuhkan pemahaman mengenai sifat mutu dan sifat sistem mutu serta 

komitmen manajemen untuk bekerja dalm 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 menunjuk pada segenap 

upaya bantuan penjaminan pendidikan  mahasiswa yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan 

pembinaan aspek pembelajaran, SDM, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. 

Universitas Tidar sebagai salah satu perguruan tinggi negeri memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Selain hal tersebut Universitas Tidar juga  ikut terlibat dalam penciptaan SDM yang 

berkualitas yaitu membentuk sarjana yang bersikap, nasionalis, berkualitas dan berkarakter. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka audit mutu internal dilaksanakan guna meningkatkan mutu 

secara terencana dan berkelanjutan agar pengakuan masyarakat terhadap pendidikan di Universitas 

yang direalisasikan dalam akreditasi baik perguruan tinggi maupun program studi dapat 

meningkat. 

 

 



B. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya audit mutu internal adalah : 

1. Sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan untuk memastikan 

pelaksanaan kegiatan Tri Dharma PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi, 

2. Sebagai pedoman bagi tenaga kependidikan,  dosen dan pimpinan untuk menyusun 

perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi peningkatan mutu pada masa yang akan 

datang, dan 

3. Sebagai pedoman bagi tenaga kependidikan,  dosen dan pimpinan untuk menentukan 

target atau tolok ukur peningkatan mutu pada masa yang akan datang. 

 

C. Pelaksanaan 

Audit mutu internal universitas Tidar dilaksanakan pada pada tanggal 17 s.d 20 

Desember 2019. Kegiatan  audit mutu internal dilaksanakan di semua program studi yang ada di 

Universitas Tidar  dengan cara menugaskan dua auditor internal yang ditujuk untuk melaksanakan 

visitasi ke setiap program studi yang secara keseluruhan berjumlah 20.  

Instrumen yang dipakai adalah borang LKPS Akreditasi Program Studi 4.0 yang 

diterbitkan oleh BANPT. Dalam penilaian auditor hanya mempergunakan indikator penilaian yang 

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

penialaian delakukan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KOMPONEN AUDIT MUTU INTERNAL 

 

Audit Mutu internal Universitas Tidar Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan 

instrumen Laporan Kinerja Program Studi atau LKPS yang bersumber dari BAN PT. Instrumen 

tersebut dipergunakan karena pada AMI periode  tahun 2019 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 2019 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, keuanganan, 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 tersebut. 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.  

Pada saat mengaudit, auditor internal memverifikasi data yang telah ada dalam 

program excel dan mencocokan dengan semua dokumen pendukung sebagai bukti.  Adapun 

deskriptor penilaian yang dipakai adalah matriks penilaian laporan kinerja program studi yang 

diterbitkan oleh BAN 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. Keuanganan 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 13 komponen penialain tersebut, semuanya dijabarkan dalam Laporan Kinerja 

Program Studi (LKPS) dalam bentu program excel. Komponen tersebut juga disertai dengan 

matriks penilaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 

 

A. Deskripsi Data Fakultas Ekonomi 

1. Program Studi Eknomi Pembangunan 

a. Kerjasama  

Berdasarkan visitasi jumlah kerjasama pendidikan yang  relevan denagn 

program studi ada 4,  jumlah kerjasama dalam bidang penelitian nol atau tidak ada, 

dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat ada 1. Berdasar 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 kerjasam internasional dan nasional dan 

kerjasama lokal ada 5, sehingga nilainya 1,11. Berdasarkan nilai tersebut pada 

matriks penialaian menunjan rata-rata 3,03. 

b. Daya Tarik Program Studi 

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh ketua 

jurusan Ekonomi Pembangunan, jumlah calon mahasiswa terdaftar 1.303 dan 

diterima 122 orang. Dengan tidak adanya mahasiswa asing, skor yang didapatkan 

pada daya tarik program studi adalah 2,33. 

c. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen yang ada di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan 15 orang dengan latar belakang pendidikan master (S2) dan belum 

ada dosen berlatar belakan pendidikan doktor (S3). Jabatan fungsional akademik 

dari 15 orang tersebut adalah 1 dosen lektor kepala, 3 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 funsional 2,8. Jadi dengan adanya  mahasiswa sejumlah 590 skor 

untuk SDM pada Program Studi Ekonomi Pembangunan 2,84.   

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

dosen di program studi ekonomi pembangunan membimbing 10 mahasiswa untuk 



menyusun skripsi sehingga skor yang didapatkan adalah 2. Ekuivalensi  Waktu 

Mengajar Penuh dosen tetap sebanyak 66 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 

satu 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 3,06. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang 

program studi tahun tahun 2019 untuk tingkat internasional dan nasional tidak ada, 

namun untuk penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi atau Untidar ada 

sebanyak 8 judul. Hal ini menghasilkan skor 0,4 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 2019 sebanyak 7 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 5,  ada satu judul di jurnal nasional terakreditasi, dan ada satu judul di 

jurnal inetrnasional yang bereputasi. Berkaitan denga publikasi yang disampaikan 

dalam seminar, dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan 

tidak ada yang mengikuti seminar lokal, namun ada 8 dosen mengikuti seminar 

nasional dan 9 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 4. Untuk jumlah sitasi pada artikel 

karya ilmiah DTPS sebanyak 20, maka skornya 4. Luaran penelitian dan PkM yang 

dihasilkan DTPS ada 1 yaitu buku ajar, skornya 2,13. Dengan demikian skor 

keseluruhan pada komponen SDM seanyak 30,3 dengan rata-rata 2,1. 

d. Keuanganan dan Sarana  Prasarana 

Rata-rata dana penelitian sebanyak 3 juta menghasilkan skor 1,2 dan dana 

pengabdian kepada masyarakat 3,33 juta menghasilkan  skor 2,66. Sedangkan 



untuk biaya operasional pendidikan sebanyak 1,07 juta menghasilkan skor 0,214. 

Jadi jumlah skor yang didapat 4,08 dan rata-ratanya adalah 1,36 

e. Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan sebanyak 368 jam. Total pembelajaran selama masa 

pendidikan sebanyak 2247. Kedua hal tersebut menghasilkan skor 2,84. 

f. Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi 

dalam tahun 2019  berjumlah 3 dan jumlah penelitian dosen tetap ada 3, maka skor 

yang didapat 4.  

g. Intergrasi peneitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

pembelajaran 

Pengabdian kepada msyarakat yang dilasanakan bersama mahasiswa sebanyak 2 

kegiatan dan jumlah total kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap 

program studi adalah 2. Dengan demikian skor yang dihasilkan adalah 4. 

h. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebanyak 84 % dengan 

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

semester sehingga skornya tiga /3. 

i. Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

Pengabdian kepada Masyarakat DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa program studi pada tahun 2019 sebanyak 2 judul, sehingga skor pada 

komponen ini adalah 4 

j. IPK lulusan 

Rata-rata IPK lulusan pada tahun 2019 adalah 3,31, maka skor yang didapat adalah 

4 Berdasarkan data tersebut  rata-ratanya adalah 4. 

k. Prestasi akademik mahasiswa 

Pada tingkat internasional ada 1 mahasiswa mendapatkan prestasi akademik, 

namun tidak ada mahasiswa yang berprestasi akademik pada tingkat nasional dan 

lokal sehingga skor yang didapat 4.  

l. Prestasi non akademik mahasiswa 



Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 590 orang, tidak ada satupun dari mereka  

yang mendapatka prestasi non akademik, dengan demikian skor yang didapatkan 

2. 

m. Lulusan 

Rata-rata masa studi lulusan mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan 3,7 

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

mahasiswa yang lulus tepat waktu sebanyak 61 % dan skor yang didapat juga 4. 

Keberhasilan studi mahasiswa juga menunjukkan angka 61%, jadi skornya 2,25. 

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 

penjelasan tersebut diatas total skor untuk lulusan sebanyak 7,25 dan rata-rata 

skornya adalah 1,20. 

n. Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Publikasi ilmiah dari 590 mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada tahun 2019 

dan terbit pada jurnal nasional tidak terakreditasi sejumlah 40 jurnal. Auditor tidak 

menemukan publikasi hasil tulisan mahasiswa baik di media massa, seminar 

maupun jurnal terakreditasi untuk tingkat lokal, nasional, maupun internasional.  

Dengan demikian skornya 2.  

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau 

bersama DTPS tidak ada, maka skornya 2. Jadi jumlah skor yang didapat 4 dan 

rata-ratanya 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 3.04 3.04 

Daya Tarik Prodi 4.67 2.33 

SDM 30.32 2.53 

Keuangan dan Sarpras 4.08 1.36 

Pembelajaran 3.28 3.28 

Integrasi Penel/PkM dlm 

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 4.00 4.00 

Prestasi Non Akademik Mahasiswa 2.00 2.00 

Lulusan 7.25 1.21 

Luaran Dharma Penelitian dan PkM  4.00 2.00 

Rata-rata terbobot 79.97 2.79 

 

2. Program Studi Akuntansi (S1) 

a. Kerjasama  

Jumlah Kerjasama yang relevan program studi yang meliputi Pendidikan 

ada 6,  jumlah kerjasama dalam bidang penelitian 7, dan kerjasama pengabdian 

kepada masyarakat ada 5. Dengan dosen berjumlah 10 orang maka skor   yang 

didapatkan 4. Komponen kerjasama internasional menunjukkan belum ada atau 

nol. Ada 13 kerjasama nasional, dan 5 kerjasama lokal, sehingga skor pada poin 

tersebut adalah 3. Berdasarkan nilai tersebut pada rekap penialaian menunjan rata-

rata 3,66. 

 



b. Daya Tarik Program Studi  

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh 

koordinator program studi Akuntansi (S1), jumlah calon mahasiswa terdaftar 1.113 

dan diterima 173 orang. Dengan tidak adanya mahasiswa asing, skor yang 

didapatkan pada daya tarik program studi adalah 2,33. 

c. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen yang ada di program studi Akuntansi (S1) ada 

10 orang dengan latar belakang pendidikan 9 orang master (S2) dan 1 orang dosen 

berlatar belakan pendidikan doktor (S3), maka skor yang didapat 2,43. Jabatan 

funsional akademik dari 10 orang tersebut adalah 2 dosen lektor dan selebihnya 

adalah asisten ahli dan tenaga pengajar. Berdasarkan data tersebut, skor untuk 

jabatan funsional 2,6. Jadi dengan adanya  mahasiswa sejumlah 322 dan sebagai 

bidang sosial humaniora, skor yang didapat untuk rasio dosen dan mahasiswa 

adalah 4.   

Berkaitan dengan tugas dosen dalam membimbing skripsi, sebagai 

program studi baru, Akuntansi program sarjana (S1) belum ada mahasiswa yang 

menyusun skripsi jadi skornya 4. Ekuivalensi  Waktu Mengajar Penuh dosen tetap 

sebanyak 10,28 jam sehingga skor yang didapat 2,85. EWMP yang paling baik 

dengan skor 4 apabila rata-rata EWMP dosen antara 12 s.d 16 jam. Untuk dosen 

tidak tetap, ada sebanyak satu orang maka nilainya 4 karena prosentase jumlah 

PDTT kurang dari 10%.  

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS ada sebanyak 

3 orang, dengan skor 3,2. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan 

bidang program studi tahun tahun 2019 untuk tingkat internasional dan nasional 

tidak ada, namun untuk penelitian yang diayai oleh perguruan tinggi atau Untidar 

ada sebanyak 8 judul. Hal ini menghasilkan skor 0,5 karena tidak ada peneitian 

yang di level maupun dibiayai oleh tingkat internasional maupun nasional. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi  yang 

relevan dengan bidang program studi pada tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan. Tidak 

ada sama sekali kegiatan PkM pada tingkat maupun atas biaya internasional 

maupun nasional. Hal ini menghasilkan skor 2,0. 



Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi 

yang dihasilkan DTPS khususnya publikasi di jurnal nasional terakreditasi ada 2 

dan ada satu jurnal inetrnasional. Berkaitan dengan publikasi yang disampaikan 

dalam seminar, dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi  ada 1  yang 

mengikuti seminar lokal, namun ada 6 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 0,1. Untuk jumlah sitasi pada artikel karya ilmiah 

DTPS belum ada atau nol, maka skornya 2. Luaran penelitian dan PkM yang 

dihasilkan DTPS tidak  ada sehingga skornya 2. Dengan demikian skor keseluruhan 

pada komponen SDM seanyak 29,2 dengan rata-rata 2,43. 

d. Keuanganan dan Sarana  Prasarana 

Rata-rata dana operasional pendidkan pada tahun 2019 sebanyak 2,3 juta, maka 

skor yang didapat 0,46. Rata-rata dana penelitian sebanyak 5 juta menghasilkan 

nilai 2 dan dana pengabdian kepada masyarakat 3,7 juta menghasilkan  nilai 2,96.. 

Jadi jumlah skor yang didapat 5,42 dan rata-ratanya adalah 1,80 

e. Pembelajaran 

 Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan sebanyak 1360 jam. Total pembelajaran selama 

masa pendidikan sebanyak 6664. Kedua hal tersebut menghasilkan skor 4. 

f. Intergrasi peneitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

pembelajaran 

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS merujuk 

pada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilaksanakan 

pada tahun 2019 sebanyak 1. Hal ini berarti ada 1 mata kuliah yang dikembangkan 

berdasarkan penelitian atau PkM dan menghasilkan nilai 2. Untuk penelitian yang 

dilaksanakan bersama mahasiswa berjumlah 2 dan secara keseluruhan penelitian 

dosen dilaksanakan sebanyak 8 judul, dengan demikian skor yang didapat 4. 

 

 

 



g. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebanyak 0% dengan 

nilai 0 karena pada program studi ini belum melaksanakan survey tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran.  

h. Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi pada tahun 2019 sebanyak 1 

judul, sedangkan jumlah kegiatan penagbdian kepada masyarakat ada 3, maka skor 

pada komponen ini adalah 4 

i. IPK lulusan 

Program Studi Akuntansi S1 merupakan program studi baru yang belum 

menghasilkan lulusan, maka skornya nol.  

j. Prestasi akademik mahasiswa 

Komponen prestasi akademik dengan jum;lah mahasiswa 322 belum ada yang 

berprestasi baik tingkat inetrnasional, nasional, maupun lokal, maka skor yang 

didapat adalah skor minimal 2. 

k. Prestasi non akademik mahasiswa 

Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 322 orang,  ada satu mahasiswa yang 

mendapatka prestasi non akademik pada tingkat internasional dan ada 2 mahasiswa 

berprestasi non akademik tingkat lokal, dengan demikian skor yang didapatkan 4. 

l. Lulusan 

Sebagai prodi baru pada kompenen lulusan ini masih nol, maka skor yang didapat 

2 

m. Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Publikasi ilmiah dari 590 mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada tahun 2019 

yang terbit pada jurnal lokal, nasional, maupun internasional belum ada, maka skor 

yang didapatkan 0. Sedangkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan 

mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS juga tidak ada, maka skornya 

2. Jadi jumlah skor yang didapat 2 dan rata-ratanya 1. 

 



Berikut adalah tabel yang berisi rekap skor capaian dan rata-rata capaian pada setiap 

elemen. 

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 29.21 2.43 

Keuangan dan Sarpras 5.42 1.81 

Pembelajaran 4.00 4.00 

Integrasi Penel/PkM dlm 

Pembelajaran 

2.00 2.00 

Kepuasan Mahasiswa 0.00 0.00 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

PkM Dosen dan Mahasiswa 2.00 2.00 

IPK Lulusan 2.00 2.00 

Prestasi Akademik Mahasiswa 2.00 2.00 

Prestasi Non Akademik Mahasiswa 4.00 4.00 

Lulusan 2.00 0.33 

Luaran Dharma Penelitian dan PkM  2.00 1.00 

Rata-rata terbobot 66.97 2.26 

      

 

3. Program Studi Manajemen 

a. Kerjasama  

Jumlah Kerjasama yang relevan program studi yang meliputi Pendidikan 

ada 2,  jumlah kerjasama dalam bidang penelitian 16, dan kerjasama pengabdian 

kepada masyarakat ada 5. Dengan dosen berjumlah 14 orang maka skor   yang 

didapatkan 4. Komponen kerjasama internasional menunjukkan belum ada atau 

nol. Ada 1 kerjasama nasional, dan ada 4 kerjasama lokal, sehingga skor pada poin 

tersebut adalah 0,88. Berdasarkan nilai tersebut pada rekap penialaian skor rata-rata 

2,966. 

b. Daya Tarik Program Studi 

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh koordinator 

program Studi Manajemen, jumlah calon mahasiswa terdaftar 1.686 dan diterima 



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

tarik program studi adalah 2,33. 

c. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen yang ada di Program Studi Manajemen telah 

memenuhi kecukupan berjumlah 14, sehingga skornya 4. Namun semua dosen 

tersebut berkualifikasi asisten ahli dan tenaga pengajar. Berdasarkan data tersebut, 

skor untuk jabatan funsional 2. Jadi dengan adanya  mahasiswa sejumlah 322 dan 

sebagai bidang sosial humaniora, skor yang didapat untuk rasio dosen dan 

mahasiswa adalah 4.   

Berkaitan dengan tugas dosen dalam membimbing skripsi, sebagai 

program studi baru, Prodi Manajemen belum ada mahasiswa yang menyusun 

skripsi jadi skornya 4. Ekuivalensi  Waktu Mengajar Penuh dosen tetap sebanyak 

129,5 jam hal ini terlalu tinggi sehingga skor yang didapat 0. EWMP yang paling 

baik dengan skor 4 apabila rata-rata EWMP dosen antara 12 s.d 16 jam. Untuk 

dosen tidak tetap, ada sebanyak 2 orang maka nilainya 4.  

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS ada sebanyak 

3 orang atau 25%, dengan skor 3. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan 

dengan bidang program studi tahun tahun 2019 untuk tingkat internasional dan 

nasional ada 4 judul, namun untuk penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi 

atau Untidar ada sebanyak 4 judul. Hal ini menghasilkan skor 0,2 karena tidak ada 

peneitian yang di level maupun dibiayai oleh tingkat internasional. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi  yang 

relevan dengan bidang program studi pada tahun 2019 sebanyak 5 kegiatan yang 

terdiri dari 1 judul tingkat nasional dan 4 judul tingkat lokal. Tidak ada sama sekali 

kegiatan PkM pada tingkat maupun atas biaya internasional maupun nasional. Hal 

ini menghasilkan skor 2,1. 

Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi 

yang dihasilkan DTPS khususnya publikasi di jurnal nasional terakreditasi tidak 

terakreditasi ada 3 dan yang terakreditasi ada 7, dan ada 1 publikasi jurnal 

inetrnasional bereputasi. Berkaitan denga publikasi yang disampaikan dalam 

seminar, tidak ada dosen program studi manajemen yang mengikuti seminar baik 



internasional, nasional maupun lokal, namun ada 1 dosen yang menulis di media 

nasional. Berdasarkan data tersebut diatas skor untuk publikasi adalah 4. Untuk 

jumlah sitasi pada artikel karya ilmiah DTPS belum ada 6, maka skornya 4. Luaran 

penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS   ada 8 yang diterbitkan berupa buku 

ada 5 sehingga skornya 4. Dengan demikian skor keseluruhan pada komponen 

SDM seanyak 29,2 dengan rata-rata 2,77. 

d. Keuanganan dan Sarana  Prasarana 

Rata-rata dana operasional pendidkan pada tahun 2019 sebanyak 10,8 juta per 

mahasiswa, maka skor yang didapat 2,16. Rata-rata dana penelitian sebanyak 16 

juta menghasilkan nilai 4 dan dana pengabdian kepada masyarakat 2 juta 

menghasilkan  nilai 1,6. Jadi jumlah skor yang didapat 7,76 dan rata-ratanya adalah 

2,58. 

e. Pembelajaran 

 Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan sebanyak 3.400 jam. Total pembelajaran selama 

masa pendidikan sebanyak 10.900. Kedua hal tersebut menghasilkan skor 4. 

f. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebanyak 88% dengan 

skor 4. Analisis tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kepuasan mahasiswa 

dilakukan dalam 1 kali dalam satu semester sehingga skor yang didapatkan 3. 

g. Intergrasi peneitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

pembelajaran 

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS merujuk 

pada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang dilaksanakan 

pada tahun 2019 sebanyak 4. Hal ini berarti ada 4 mata kuliah yang dikembangkan 

berdasarkan penelitian atau PkM dan menghasilkan skor 4. Sedangkan relevansi 

penelitian dengan UPPS ada 4 maka skornya 0. Untuk penelitian yang dilaksanakan 

bersama mahasiswa berjumlah 5 judul dan secara keseluruhan penelitian dosen 

dilaksanakan sebanyak 11 judul, dengan demikian skor yang didapat 4. 

 

 



h. Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi pada tahun 2019 sebanyak 5 

judul, sedangkan jumlah kegiatan penagbdian kepada masyarakat ada 5, maka skor 

pada komponen ini adalah 4. Skor rata-rata yang didapat untuk komponen 

pengabdian kepada masyarakat adalah 4 

i. IPK lulusan 

Program Studi Manajemen S1 merupakan program studi baru yang belum 

menghasilkan lulusan, maka skornya nol.  

j. Prestasi akademik mahasiswa 

Komponen prestasi akademik dengan jum;lah mahasiswa 325 belum ada yang 

berprestasi pada tingkat internasional, ada 2 mahasiswa berprestasi tingkat 

nasional,  maka skor yang didapat adalah 2,61. 

k. Prestasi non akademik mahasiswa 

Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 322 orang, tidak ada satupun mahasiswa yang 

mendapatkan prestasi non akademik dengan demikian skor yang didapatkan adalah 

2 sebagai skor minimal. 

l. Lulusan 

Sebagai prodi baru pada kompenen lulusan ini masih nol, maka skor yang didapat 

2 

m. Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Publikasi ilmiah dari 590 mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada tahun 2019 

yang terbit pada jurnal lokal, nasional, maupun internasional belum ada, maka skor 

yang didapatkan 0. Sedangkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan 

mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS juga tidak ada, maka skornya 

2. Jadi jumlah skor yang didapat 2 dan rata-ratanya 2. 

 

 

 

 



Berdasarkan analaisis tersebut diatas, hasil audit pada program studi Manajemen dapat 

disimpulkan dalam tabel berikut. 

Rekap nilai 
Nilai Capaian 

per Elemen 

Nilai Capaian Rata-

rata per Elemen 

Kerja Sama 2.96 2.96 

Daya Tarik Prodi 4.67 2.33 

SDM 33.31 2.78 

Keuangan dan Sarpras 7.76 2.59 

Pembelajaran 4.00 4.00 

Integrasi Penel/PkM dlm 

Pembelajaran 

4.00 4.00 

Kepuasan Mahasiswa 3.33 3.33 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

PkM Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

IPK Lulusan 2.00 2.00 

Prestasi Akademik Mahasiswa 2.00 2.00 

Prestasi Non Akademik Mahasiswa 2.00 2.00 

Lulusan 2.00 0.33 

Luaran Dharma Penelitian dan PkM  4.00 2.00 

Rata-rata terbobot 80.04 2.74 

 

4. Program Studi Akuntansi (Diploma 3) 

a. Kerjasama  

Berdasarkan visitasi jumlah kerjasama yang relevan dengan Program Studi 

Akuntansi (Diploma 3) yang meliputi Pendidikan tidak ada,  jumlah kerjasama dalam 

bidang penelitian nol atau tidak ada, dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat ada 

1. Dengan jumlah dosen sebanyak 12 orang, skor pada komponen kerjasama 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah 0,08. Sedangkan 

komponen kerjasama tingkat internasional tidak ada, nasional ada satu, dan lokal tidak 

ada, sehingga skor yang didapatkan0. Berdasarkan nilai tersebut pada matriks 

penialaian menunjan rata-rata 0,05. 

b. Daya tarik Program Studi 

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh 

koordinator Program Studi Akuntansi program Diploma 3 (D3), jumlah calon 



mahasiswa terdaftar 161 dan diterima 95 orang. Dengan tidak adanya mahasiswa 

asing, skor yang didapatkan pada daya tarik program studi adalah 1,01. 

c. Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen yang ada di Program Studi Akuntansi (D3) ada 

12, skor yang didapatkan 4. Kualifikasi dosen semuanya berlatar belakang magister 

sehingga didapatkan skor minimal yaitu 2. Jabatan fungsional akademik 4 orang lektor, 

dan selebihnya adalah asisten ahli dan tenaga pengajar, maka skor yang didapatkan 

3.Dengan adanya  mahasiswa sejumlah 310 skor untuk rasio dose dan mahasiswa untuk 

bidang soshum 4  

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

dosen membimbing 5,47 mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga skor yang 

didapatkan adalah 4. Ekuivalensi  Waktu Mengajar Penuh dosen tetap sebanyak 7,38 

jam sehingga nilai yang didapat nol 0 karena terlalu rendah. 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.  

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kiner ja DTPS ada sebanyak 

1 orang, dengan nilai 2,33. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan 

bidang program studi tahun tahun 2019 untuk tingkat internasional tidak ada dan 

nasional ada 1, namun untuk penelitian yang diayai oleh perguruan tinggi atau Untidar 

ada sebanyak 6 judul. Hal ini menghasilkan nilai 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 2019 sebanyak 4 kegiatan. Tidak ada 

sama sekali kegiatan PkM pada tingkat maupun atas biaya internasional maupun 

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 2,  ada satu jurnal nasional terakreditasi dan ada satu jurnal internasional yang 

bereputasi. Berkaitan denga publikasi yang disampaikan dalam seminar, ada 7 dosen 

Program Studi Akuntansi (Diploma 3) yang mengikuti seminar nasional dan ada 1 

orang yang mengikuti seminar lokal dan tidak ada dosen mengikuti seminar 



internasional. Tidak ada satupun dosen yang menulis di media masa baik lokal,  

nasional maupun internasional. Berdasarkan data tersebut diatas nilai untuk publikasi 

adalah 3,77. Tidak ada sitasi pada artikel karya ilmiah DTPS, maka skornya 0. Luaran 

penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS ada 2 yaitu buku ajar, skornya 2,33. Dengan 

demikian skor keseluruhan pada komponen SDM seanyak 29,7 dengan rata-rata 2,47. 

d. Keuanganan dan Sarana  Prasarana 

Rata-rata dana pendidikan 3,03 juta, maka skornya 0,60, sedangkan rata-

rata dana penelitian sebanyak 5,05 juta menghasilkan skor 2,02 dan rata-rata dana 

pengabdian kepada masyarakat 4,79 juta menghasilkan  skor 6,45. Jadi jumlah skor 

yang didapat 4,08 dan rata-ratanya adalah 2,15 

e. Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, atau praktik lapangan lamanya 3672 jam. Total pembelajaran 

selama masa pendidikan sebanyak 5122,67. Kedua hal tersebut menghasilkan nilai 

4. 

f. Intergrasi peneitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

pembelajaran 

Jumlah mata kuliah yang dikembangkan dari hasil penelitian atau 

pengabdian kepada msyarakat yang dilaksanakan oleh dosen sebanyak 3 maka 

skornya 3.  

g. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebanyak    

100 % dengan skor 4. Pengukuran kepuasan proses pembelajaran ini dilakukan 2 

kali per semester sehingga skornya 4. 

h. Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa 

program studi dalam tahun 2019  berjumlah 3 dan jumlah penelitian dosen tetap 

ada 3, maka skor yang didapat 4.  

i. Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program 

studi pada tahun 2019 sebanya 1 judul, sehingga nilai pada komponen ini adalah 4 



j. Prestasi akademik mahasiswa 

Rata-rata IPK lulusan pada tahun 2019 adalah 3,11, maka skor yang 

didapat adalah 3,77. Pada prestasi akademik tingkat internasional tidak ada 

mahasiswa yang berprestasi, tingkat nasional ada 2 mahasiswa, dan lokal ada 3 

mahasiswa. Dengan adanya 310 mahasiswa maka skor yang didapat 2,64. 

 

k. Prestasi non akademik mahasiswa 

Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 590 orang,  ada 4 mahasiswa  yang 

mendapatka prestasi non akademik, dengan demikian skor yang didapatkan 2,64. 

l. Lulusan 

Rata-rata masa studi lulusan mahasiswa Program Studi Akuntansi 

(Diploma 3) 3,2 tahun. Berdasarkan matrik penilaian skor yang didapat adalah 

1,6. Sedangkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu tidak ada, maka skor 

yang didapat hanya 1.Pada data LKPS tidak didapatkan  data waktu tunggu 

lulusan. Kesesuaian bidang kerja saat mendapatkan pekerjaan pertama sebanyak 

32%, skor yang didapatkan 2,13. Data tempat kerja lulusan menunjukan tidak ada 

yang bekerja pada tingkat internasiona, ada 30 orang bekerja pada badan usaha 

tingkat nasinal dan 4 orang pada tingkat lokal. Dengan jumlah lulusan 104 skor 

yang didapatkan adalah 3. Berdasarkan data yang ada, total skor sebanyak 7,73 

dan rata-rata skornya adalah 1,28. 

m. Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Publikasi ilmiah dari 310 mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau 

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

2019 yang terbit pada jurnal nasional tidak terakreditasi tidak ada sama sekali. 

Auditor tidak menemukan publikasi hasil tulisan mahasiswa baik di media massa, 

seminar maupun jurnal terakreditasi untuk tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional.  Dengan demikian skornya 0. Luaran penelitian dan PkM yang 

dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS tidak ada, maka 

skornya 2. Jadi jumlah skor yang didapat 2 dan rata-ratanya 1. 

 

 



Berdasarkan analisis tiap elemen tersebut diatas, dapat disimpulkan dalam rekap 

tabel berikut. 

Rekap nilai 
Nilai Capaian 

per Elemen 

Nilai Capaian Rata-rata 

per Elemen 

Kerja Sama 0.06 0.06 

Daya Tarik Prodi 2.02 1.01 

SDM 29.73 2.48 

Keuangan dan Sarpras 6.46 2.15 

Pembelajaran 4.00 4.00 

Integrasi Penel/PkM dlm 

Pembelajaran 

4.00 4.00 

Kepuasan Mahasiswa 4.00 4.00 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

PkM Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

IPK Lulusan 3.78 3.78 

Prestasi Akademik Mahasiswa 2.65 2.65 

Prestasi Non Akademik Mahasiswa 2.65 2.65 

Lulusan 7.73 1.29 

Luaran Dharma Penelitian dan PkM  2.00 1.00 

Rata-rata terbobot 77.07 2.65 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Pembahasan Hasil Audit Mutu Internal 

Pembahasan hasil audit mutu internal pada sub bab ini akan membahas mengenai rata-

rata capaian per elemen. Berdasarkan data dengan instrumen LKPS dengan penilaian kuantitif 

saja,  skor rata-rata capaian dari semua program studi yang ada di Universitas Tdar adalah 2,66.  

1. Peringkat Rata-rata Capaian  

a. Peringkat Program Studi  

Rata-rata capaian tertinggi, 3,54 dicapai oleh  Program studi Pendidikan 

Bahasa Inggris, capaian tertinggi kedua dengan skor 3,36 dicapai program studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia program sarjana (S1) dan capaian tertinggi ketiga dengan rata-

rata skor 3,11 dicapai oleh program studi Pendidikan IPA. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hasil audit mutu internal untuk tiga prodi terbaik diperoleh Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan. 

Urutan rata-rata capaian keempat, kelima dan keenam selisih skornya sangat 

sedikit dan urutan keempat diperoleh program studi Teknik Mesin program sarjana (S1) 

dengan skor 2,94. Pada urutan kelima rata-rata capaian skornya 2,93, diperoleh program 

studi Pendidikan Biologi. Skor 2,91yang merupakan urutan keenam diperoleh program 

studi Agroteknologi.  

Rata-rata skor pada urutan ketujuh dan kedelapan dicapai oleh Fakultas 

Ekonomi, yaitu skor 2,84 untuk program studi Ekonomi Pembangunan dan skor 2,74 untuk 

program studi Manajemen. Sedangkan urutan ke kesembilan dicapai oleh program studi 

Peternakan dengan skor 2,71. 

Rata-rata skor pada urutan sepuluh, sebelas dan duabelas, dicapai oleh program 

studi Ilmu Komunikasi, Pendidikan Matematika, dan Akuntansi program Diploma 3, 

dengan skor 2,71. 2,66 dan 2,65. Urutan berikutnya yaitu tigabelas, empatbelas, limabelas 

dan enambelas diperoleh 2 program studi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu 

Ilmu hukum dengan skor 2,63 dan Administrasi Negara dengan skor 2,49. Namun 

dokumen pendukung untuk program studi Administrasi Negara  perlu ditingkatkan. Urutan 

kelimabelas dengan skor 2,46 diperoleh program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia program Magister. Skor 2,26 sebagai urutan ke enambelas diperoleh program 

studi  Akuntansi (S1). 

Urutan capaian rata-rata 3 dibawah yaitu 2,23 diperoleh program studi 

akuakultur, dan 2 dibawahnya dicapai oleh dua program studi dari Fakultas Teknik yaitu 

program studi Teknik Mesin (D3) dengan skor 1,85 dan program studi Teknik Sipil dengan 

skor 1,47. Sedangkan untuk program studi teknik elektro tidak dimasukkan dalam urutan 

karena data yang diberikan tanpa bukti dokumen samasekali, sehingga data yang ada 

termasuk kategori tidak valid. 

Tabel berikut menyajikan rata-rata capaian pada semua program studi. 



 

b. Capaian Rata-Rata Elemen yang Rendah 

Berdasarkan rekapitulasi hasil audit mutu internal program studi tahun 

2019, terdapat beberapa elemen yang skornya kurang dari 2,2. Skor terendah pada 

elemen lulusan yaitu 1,16. Hal ini disebabkan 50% dari program studi yang ada belum 

melulusan karena program studi tersebut adalah program studi baru. Skor terendah 

kedua adalah kepuasan mahasiswa dengan skor 1,19. Merujuk pada data yang ada, 

beberapa program studi belum melaksanakan survey kepuasan mahasiswa atau evaluasi 

dosen oleh mahasiswa. Skor terendah ketiga yaitu elemen keuangan dan sarpras yang 

menunjukkan skor 1,76. Hal tersebut disebabkan rata-rata dana operasional pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyrakat untuk setiap mahasiswa masih sangat 

rendah. Skor tertinggi adalah 4, bila rata-ratanya sama dengan atau lebih dari 20 juta 

per mahasiswa. Skor terendah keempat adalah luaran dharma penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan skor 2,06. Berdasarkan data jumlah mahasiswa 

yang melakukan publikasi mandiri atau bersama dosen baik dalam seminar, jurnal 

maupun menulis di media massa masih sangat sedikit. Dan skor terendah kelima 

dengan rata-rata capaian 2,12 pada daya tarik prodi. Berdasarkan data yang ada jumlah 

pendaftar sebagai calon mahasiswa yang ada pada tahun 2019 menurun bila 

dibandingka tahun 2018. Skor akan naik apabila ada kenaikan jumlah pendaftar 

minimal 10% setiap tahun. 

 

2. Pembahasan Audit Mutu Internal setiap Elemen 
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Berdasarkan data hasil audit mutu internal, berikut disajikan rekapitulasi secara 

keseluruhan.  

a. Kerjasama. 

Pada elemen kerjasama skor antara 3 – 4 dicapai oleh 5 Program studi dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program yaitu  Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia (S2), Pendidikan Matematika, pendidikan IPA, pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia (S1), pendidikan biologi, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Tiga program studi 

dari Fakultas Pertanian yaitu peternakan, agroteknologi, agroteknologi,  dan 2 fakultas 

ekonomi yaitu program studi Ekonomi Pembangunan dan Akuntansi dan berikutnya 

dari Fakultas Teknik yaitu Teknik Mesin.  

Elemen kerjasama dengan skor 2  sampai dengan 3 diperoleh program studi 

teknik mesin, akuakultur, ilmu komunikasi, dan manajeman. Sedangkan skor 0 sampai 

1,9 diperoleh program studi Administrasi Negara dan Akuntansi (D3). Berdasarkan data 

yang didapat oleh para auditor ternyata ada beberapa program studi yang sudah 

mempunyai MoU namun belum ada tindak lanjut dari kerjasama tersebut. Kerjasama 

yang terjalin masih banyak pada tingkat lokal, untuk itu perlu dijalin jaringan kerjama, 

tidak hanya bilateral namun juga multilateral dengan cara bergabung dengan sebuah 

organisasi atau asosiasi. Tabel berikut menyajikan capaian kerjasama semua program 

studi yang ada di Universitas Tidar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Daya Tarik Program Studi 

Data elemen daya tarik program studi didasarkan kepada jumlah pendaftar 

dan yang diterima. Berdasar rata-rata skor yang diperoleh, elemen ini masih dalam 

kategori belum baik karena hanya ada satu program studi yaitu Pendidikan Bahasa 

Inggris dengan skor tertinggi 2,67. Kebanyakan program studi mendapatkan skor 2,33. 

Program studi tersebut sebanyak 15. Program studi Akuntansi (D3) skornya 1,01 dan 



program studi Teknik Mesin (D3) dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2) 

skornya dibawah 1. Berikut tabel skor capaian untuk Daya tarik program studi. 

Berdasarkan data tersebut diperlukan upaya sosialisasi agar program studi yang ada di 

Universitas dikenal oleh siswa sekolah menengah atas atau Kejuruana (SMA/SMK) dan 

meningkatkan kualitas serta image pendidikan. Dengan upaya tersebut, diharapkan 

meningkatkan daya saing dan daya tarik semua program studi di Universitas Tidar. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sumber Daya Manusia 

Berdasarakan data sumber daya manuasia, hal yang masih perlu ditingkatkan 

adalah kualifikasi akademik dosen. Data menunjukkan masih ada beberapa program 

studi yang semua dosennya belatar belakar akademik magister, belum ada satupun dosen 

berlatar belakang S3 atau doktor. Dekan dan Koordinator program studi maupun Ketua 
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Jurusan perlu mendorong dosen untuk studi lanjut pada program doktor baik di dalam 

negeri maupun luar negeri. 

Jabatan akademik dosen lebih dari 50% masih asisten ahli dan tenaga 

pengajar, bahkan ada lebih dari satu program studi yang semua dosennya mempunyai 

jabatan fungsional asisten ahli. Jumlah yang lebih banyak daripada asisten ahli adalah 

lektor dan masih sedikit dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala. Sedangkan 

untuk guru besar hanya ada 3 dosen yang berasal dari 3 program studi yang berbeda, 

artinya belum semua program studi mempunyai SDM berkualifikasi Guru Besar atau 

Profesor.  

 

Berikut tabel capaian elemen sumber daya manusia pada semua program 

studi. 

 

 

 

 

d. Keuangan dan Sarana dan Prasarana. 

Data keuangan dan sarana dan prasarana (sarpras) yang bersumber dari jumlah 

semua anggaran operasional pendidikan, termasuk pembelajaran dan gaji dosen, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan data yang belum baik karena 

skor tertinggi hanya 2,97 dicapai oleh program studi Pendidikan IPA dan berikutnya 
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Program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan skor 2,71. Skor antara 2 sampai dengan 

2,60 hanya dicapai oleh 4 program studi yaitu akuakultur, Akuntansi (D3), Pendidikan 

Matematika, dan Peternakan. Skor 1 sampai dengan 2,99 dicapai oleh 12 program studi 

yaitu Teknik Mesin (D3), Akuakultur, Akuntansi (S1), Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia (S2), Adminitrasi Negara, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Peternakan, 

Ekonomi Pembangunan, Agroteknologi, Pendidikan Biologi, Teknik Mesin (S1), dan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1). Program studi Teknik sipil yang tidak dapat 

menyajikan data keuangan dan sarpras sehingga skor yang didapatkan nol (0). 

 

Tabel dibawah ini menyajikan data capaian keuangan dan sarpras di semua 

program studi. 

 

 

e. Pembelajaran 

Elemen pebelajaran hanya meliputi pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Data 
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menunjukkan rata-rata skor pada elemen ini untuk semua program studi adalah 3,61. 

Berdasarkan data sebagian besar program studi sudah melaksanakan program tersebut. Ada 

14 program studi dengan skor 4 dan ada 4 program studi dengan skor antara 3 sampai 

dengan 3,36. Berdasarkan data pada program studi Teknik Sipil, belum ada atau nol untuk 

integrasi pembelajaran dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Berikut adalah tabel capaian pembelajaram pada semua program studi. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

f. Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran 

Pada elemen pembelajaran yang diaudit hanya yang berkaitan dengan integrasi 

kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap program studi. rata-rata 

skor untuk semua program studi menunjukkan 3,47. Hal ini berarti masuk pada kategori 

sudah baik. Berdasarkan ada ada 14 program studi yang sudah melaksankan program 
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intergrasi penelitian danpengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, namun ada 5 

lima program studi yangterdiri dari teknik sipil, akuntansi (S1), Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Administrasi Negara dan Agroteknologi masih mendapatkan skor 

terendah yaitu 2. Hal ini berarti mereka belum melaksankan program tersebut. 

 

Berikut disajikan tabel capaian pembelajaran pada semua program studi. 

 

 

 

 

 

 

g. Kepuasan Mahasiswa 

Berdasarkan data pada elemen kepuasan mahasiswa, belum semua program studi 

melakukan survey pada mahasiswa. Ada 13 program studi yang telah melaksankannya dan 

skor tertinggi 4 didapatkan oleh program studi Akuntansi (D3) dan Pendidikan IPA. Hal 

ini berarti program studi telah memberikan layanan sesuai dengan harapan mahasiswa. 
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Untuk skor 3 sampai dengan  3,5 dicapai oleh 7 program studi yaitu Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia (S2), Pendidikan Matematika, Ilmu Komunikasi, Manajemen, 

Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Biologi dan Pendidikan Bahasa Inggris. Skor 2 

sampai dengan 2,90 dicapai oleh program studi Administrasi Negara, ilmu Hukum, 

agroteknologi, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1). Sedangkan program studi 

yang belum melaksanakan survey kepuasan mahasiswa dengan skor nol (0) adalah Teknik 

Sipil, Teknik Mesin (D3), Akuakultur, Akuntansi (S1), Peternakan, dan Teknik Mesin. 

Dengan demikian diketahui bahwa keabnyakan program studi yang ada di Fakultas Teknik 

belum melaksankan survey kepuasan mahasiswa. 

 

Berikut adalah tabel kepuasan mahasiswa dari semua program studi. 

 

 

 

 

h. Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Pada elemen penelitian dosen dan mahasiswa, berdasarkan data telah banyak 

yang melaksanakan atau ada 16 program studi dengan skor tertinggi yaitu 4. Program 

studi Administrasi Negara mendapatkan skor 2,42 karena dari 17 penelitian yang telah 

3.28

2.53

4.00

0.00

3.12

2.67

3.33

3.33

0.00

3.33

3.20

4.00

2.89

2.67

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2.19

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA IND

PENDIDIKAN IPA

TEKNIK MESIN

PENDIDIKAN BIOLOGI

AGROTEKNOLOGI

EKONOMI PEMBANGUNAN

MANAJEMEN

PERETNAKAN

ILMU KOMUNIKASI

PENDIDIKAN MATEMATIKA

D3 AKUNTANSI

HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

S2 BAHASA INDONESIA

AKUNTANSI S1

AKUAKULTUR

D3 TEKNIK MESIN

TEKNIK SIPIL

Rata-Rata Total

Kepuasan Mahasiswa



dilaksanakan hanya ada 1 judul yang melibatkan mahasiswa. Sedangkan program studi 

yang mendapatkan skor nol (0) atau tidak ada data (tidak ada penelitian dosen bersama 

mahasiswa??) adalah Teknik Sipil dan Teknik Mesin (D3). 

 

Berikut adalah tabel capaian penelitian dan mahasiswa pada semua program 

studi. 

 

 

 

 

 

 

 

i. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mahasiswa 

Pada elemen Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama 

mahasiswa didapatkan rata-rata skor 3,26. Berdasarkan data ada 15 program studi yang 

melaksankan program ini dengan mencapai skor tertinggi yaitu 4, namun ada 1 yaitu 
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Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2), yang mendapatkan skor 2 karena program 

studi tersebut telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tanpa melibatkan 

mahasiswa. Sedangkan untuk program studi Teknik Sipil dan Teknik Mesin menunjukkan 

skor 0 karena tidak ada data mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.   

 

Tabel berikut adalah capaian pengabdian kepada masyarakat dan mahasiswa 

oleh semua program studi. 

 

 

 

 

 

 

 

j. IPK Lulusan 

Elemen IPK lulusan untuk semua 10 program studi lama menunjukkan skor 

tertinggi yaitu 4 kecuali program studi Akuntansi (D3) yang memperoleh skor 3,78 

dengan IPK lulusan 3,1. Sedangkan semua program studi baru mencapai skor terendah 
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yaitu 2 karena belum menghsilkan lulusan. Rata-rata skor pada IPK lulusan menunjukkan 

angka 3,04.  

 

Tabel dibawah menunjukkan capaian IPK lulusan semua program studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Prestasi Akademik Mahasiswa. 

Prestasi akademik mahasiswa semua program studi rata-ratanya adalah 2,45. 

Berdasarkan data prestasi akademik mahasiswa hanya ada 2 program studi yang 

mendapatkan skor tertinggi 4. Pertama data yang ada pada program studi Ekonomi 
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Pembangunan menunjukkan ada 1 mahasiswa berprestasi akademik pada tingkat 

internasional walaupun tidak ada mahasiswa berprestasi pada tingkat nasional dan lokal. 

Kedua pada program studi Pendidikan Bahasa Ingris, ada 5 mahasiswa berprestasi 

akademik pada tingkat inetrnasional dan 2 mahasiswa berprestasi pada tingkat nasional.  

Program studi yang mencapai skor antara 2,5 sampai dengan 3 adalah 

Administrasi Negara, Akuntansi (D3), Peternakan, Agroteknologi, Teknik Mesin, 

Pendidikan Ipa, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program studi yang 

mendapatkan skor 2 sampai dengan 2,49 adalah Teknik Sipil, Teknik Mesin (D3), 

Akuntansi (S1), Pendidikan Bahasa Indonesia (S2), Ilmu Hukum, Pendidikan Matematika, 

Ilmu Komunikasi, Manajemen, dan Pendidikan Biologi. Sedangkan mahasiswa program 

studi Akuakultur belum ada yang berprestasi akademik baik pada tingkat lokal, nasional 

maupun internasional. 

 

Tabel dibawah ini merupakan rangkuman capaian prestasi akademik mahasiswa 

pada semua program studi. 

 
 

 

l. Prestasi Non-Akademik Mahasiswa 

Rata-rata capaian prestasi non akademik mahasiswa menunjukkan angka 2,96. 

Berdasarkan data ada 7 program studi yang telah mencapai skor 4, yaitu Teknik Sipil 

dengan 3 mahasiswa berprestasi tingkat internasional dan 2 mahasiswa berprestasi 
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nasional. Pada program studi Akuntansi (S1), ada satu mahasiswa berprestasi tingkat 

internasional dan 2 mahasiswa berprestasi tingkat lokal, sedangkan pada program studi 

Administrasi Negara, ada  satu mahasiswa berprestasi tingkat internasional dan 2 

mahasiswa berprestasi tingkat lokal. Ada 2 mahasiswa berprestasi tingkat internasional dan 

ada 5 mahasiswa pada tingkat lokal. Pada program studi Teknik Mesin (S1) ada  mahasiswa 

berprestasi tinghkat internasional, nasional dan lokal yang jumlahnya adalah 1, 8 dan 2. 

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada 2 program studi yang mencapai skor 4 

yaitu Pendidikan IPA dengan jumlah mahasiswa 1, 4 dan 1 dan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia (S1) dengan jumlah mahasiswa 8, 2, dan 8 untuk prestasi internasional, 

nasional dan lokal. 

Skor dibawah 4 adalah 3,7 yang dicapai oleh program studi Pendidikan Bahasa 

Inggris. Data menunjukkan, ada 1, 7, dan 3 mahasiswa berprestasi pada tingkat 

internasional, nasional, dan lokal. Data tersebut sebetulnya belum lengkap berdasarkan 

informasi dari dosen yang hadir pada saat audit. Masih ada lebih dari 1 mahasiswa yang 

berprestasi  pada tingkat internasional, namun bukti dokumen belum ada pada program 

studi. Program studi yang mendapatkan skor 3 adalah Pendidikan Biologi dengan 8 

mahasiswa berprestasi tingkat nasional, skor 2,65 adalah Akuntansi (D3) dengan 4 

mahasiswa,  berprestasi tingkat nasional. Untuk program studi hukum, ada 2 mahasiswa 

berprestasi nasional dan 9 mahasiswa berprestasi tingkat lokal. Selanjutnaya program studi 

dengan skor 2,20 yaitu Agroteknologi, 1 mahasiswa beprestasi tingkat nasional dan 2 

mahasiswa berprestasi tingkat lokal. 

Tujuh program studi yang lain mendapatkan skor terendak 2. Hal tersebut 

disebabkan tidak ada data yang menunjukkan mahasiswanya berprestasi non-akademik 

baik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Beri dibawah ini tabel yang 

menunjukkan capaian untuk semua program studi.  

 



 
 

m. Lulusan 

Ada 2 program studi yang mencapai skor diatas 3 yaitu pendidikan Bahasa dan 

Sastra INdonesia (S1) dengan skor 3,67 dan Pendidikan Bahasa Inggris dengan skor 3,59. 

Capaian dari program studi meliputi rata-rata lulusan 4 tahun, waktu tunggu lulusan 

mendapatkan pekerjaan 6 bulan, kesesuaian bidang kerja diatas angka 4, dan ada beberapa 

lulusan yang terlacak kerja pada tingkat nasional dan lokal. 

Program studi lain yang telah meluluskan dengan skor 2,94 adalah Teknik 

Mesin. Rata-rata lulusan 4,2 tahun, namun lulusan ada yang terlacak bekerja pada tingkat 

internasional, nasional dan lokal. Sedangkan program studi dengan skor antara 1 sampai 

dengan 1,88 adalah Ekonomi Pembangunan, Agroteknologi, Akuntansi (D3), Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia (S2), dan Administrasi Negara. Skor  pada program studi 

tersebut masuk dalam kategori rendah karena data yang tersedia hanya rata-rata waktu studi 

dan belum melaksanakan tracer studi. Hal tersebut terbukti belum adanya data tentang 

dimana para lulusan bekerja dan waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan. Sedangkan 

program studi yang sudah meluluskan dengan skor dibawah satu adalah Teknik Sipil dan 

Teknik Mesin (D3). Pada program studi tersebut skornya rendah karena dipengaruhi data 

masa studi yang melampaui batas tepat waktu dan tidak ada tracer studi sehingga tidak ada 

data masa tunggu mendapatkan pekerjaan, dan data tentang tempat berkerja. Semua 

program studi baru yang belum mempunyai lulusan mendapatkan skor 0,33. 
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Berikut adalah tabel yang menyajikan capaian lulusan untuk semua program 

studi baik yang sudah maupun yang belum mempunyai lulusan. 

 
n. Luaran Dharma Penelitian 

Elemen luaran dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat rata-

rata skor mencapai angka 2,06 atau rendah. Namun ada satu program studi yang mencapai 

skor tertinggi 4 yaitu Pendidikan Bahasa Inggris. Pada prodi ini, publikasi ilmiah dari 596 

mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen dan terbit pada jurnal  

nasional tidak terakreditasi ada 15, seminar nasional sejumlah 15, dan seminar 

internasional sejumlah 15. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam 

bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) 

Karya Seni, Rekayasa Sosial sejumlah 7.  

Skor tertinggi kedua dicapai oleh program studi Peternakan dengan skor 

3,80. Publikasi ilmiah dari 236 mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama 

dosen yang terbit pada jurnal internasional bereputasi ada 2 dan  luaran penelitian dan PkM 

yang dihasilkan dan mendapatkan pengakuan HKI ada 1,  maka skornya 4.  

Urutan pencapaian skor ketiga dan keempat diraih program studi 

Pendidikan Biologi dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan skor 3,25 dan 

3,04. Pada program studi pendidikan Biologi dengan 200 mahasiswa, yang mengikuti seminar 

di tingkat nasional ada 10 dan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan  

dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), 

Karya Seni, Rekayasa Sosial ada 2. Sedangkan pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra 
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Indonesia (S1), publikasi yang terbit pada jurnal  nasional tidak terakreditasi ada 22, pada 

seminar nasional 4 dan dalam bentuk Hak cipta sejumlah 5 buku.  

Untuk program studi yang mendapat skor 2 sampai dengan 2,60 adalah 

Teknik Mesin program Sarjana dengan skor 2,60. Berdasarkan data ada 3 mahasiswa 

publikasi pada seminar internasional. Teknik Mesin Program Diploma 3 dengan skor 2,11 

menunjukkan ada16 mahasiswa yang publikasi pada jurnal nasional tidak terakreditasi.  

Agroteknologi dan Pendidikan IPA dengan skor yang sama yaitu 2,07. Pada Program studi 

Agroteknologi ada 17 publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi dan pada Pendidikan 

IPA ada 7 publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi dan ada 2 publikasi pada jurnal 

lokal. Selain hal tersebut ada 1  luaran yang mendapatkan HKI, Adminidtrasi Negara, 

Pendidikan Matematika, Ilmu Komunikasi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan (skor 

2). Pada program studi tersebut kebanyakan publikasi mahasiswa atau dosen ada pada 

jurnal nasional tidak terakreditasi. 

6 program studi yang lain yaitu Teknik Sipil, Akuakultur, Akuntansi (S1), 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia program Magister, Ilmu Hukum, Akuntansi 

pogram Diploma 3 mendapatkan skor 1 dan 1,01. Berdasarkan data, 6 program studi 

tersebut tidak menghasilkan luaran dharma penelitian sama sekali atau nol. 

Berikut tabel yang menunjukkan capaian luaran dharma penelitian semua 

program studi. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil audit mutu internal yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 

tahun 2019 pada semua program studi yang ada pada Universitas Tidar, simpulan dan 

rekomendasi disampaikan pada bagian terakhir laporan.  

A. Simpulan 

1. Rata-rata skor diatas 3 diperoleh tiga program studi yang semuanya berasal dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Skor tertinggi yaitu 3,65 diperoleh program 

studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada peringkat kedua dengan skor 3,36 diperoleh 

program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1). Sedangkan peringkat 

ketiga diperoleh program studi Pendidikan IPA dengan skor 3,11. 

2. Rata-rata elemen kerjasama menunjukkan angka 3,01, namun kerjasma yang terjalin 

kebanyakan pada tingkat lokal dan sebagian tingkat nasional. Kerjasama internasional 

hanya ada di proram studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

3. Daya tarik prodi masih rendah, karena rata-rata menunjukkan angka 2,12. Data ini 

diperoleh dari jumlah pendaftar dan mahasiswa yang diterima. Mahasiswa yang ada 

kebanyakan berasal dari Jawa Tengah, bahkan belum ada yang berasal dari luar negeri. 

4. Rata-rata elemen sumber daya manuasia menunjukkan angka 2,69. Hal ini didukung 

dengan data yang menunjukkan masih rendahnya jumlah dosen yang berlatar belakang 

akademik S3 atau doktor dan masih sangat rendah dosen dengan kualifikasi jabatan 

fungsional lektor kepala dan guru besar. Bahkan ditemukan data, ada seorang  dosen 

atau guru besar yang terdaftar atau terhitung pada lebih dari satu program studi. 

5. Elemen keuangan dan sarana prasarana yang meliputi dana operasional pendidikan, 

peelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, menunjukkan rata-rata yang sangat 

rendah yaitu 1,76. 

6. Rata-rata 3,61 merupakan capaian tertinggi diperopleh pada elemen Pembelajaran yang 

berisi tentang perbandingan durasi pelaksanaan  bentuk praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, atau praktik lapangan dan durasi total pembelajaran masa pendidikan. 

hal ini berarti sudah baik, walaupun ada satu program studi yaitu Teknik Sipil yang 

belum memberikan data.  

7. Elemen integrasi penelitian / pengabdian kepada masyarakat mencapai rata-rata 3,47. 

Hal ini berarti mata kuliah telah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian atau 

pengabdian kepada masyarakat. 

8. Rata-rata capaian kepuasan mahasiswa mencapai angka 2,19 dan masuk kategori yang 

belum baik. Berdasarkan data, masih ada beberapa program studi yang belum 

melaksanakan survey kepuasan mahasiswa atau evaluasi dosen oleh mahasiswa 

(EDOM). 

9.  Elemen rata-rata penelitian dosen dan mahasiswa menunjukkan angka 3,50. 

Berdasarkan data, beberapa dosen telah melaksanakan penelitian bersama mahasiswa. 



Selain hal tersebut masih ada 2 program studi yaitu Teknik Sipil dan Mesin (D3) yang 

belum memberikan data mengenai penelitian dosen dan mahasiswa. 

10. Rata-rata elemen pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa adalah 3,26. 

Namun data yang dipeoleh belum lengkap karena 2 pogram studi Teknik Mesin (D3) 

dan TEknik Sipil tidak memberikan data. 

11. Rata-rata skor IPK lulusan bagi program studi yang telah meluluskan adalah 3,97. Dari 

sepuluh Program ada 8 yang memperoleh skor 4 dan program studi Teknik Mesin (S1) 

memperoleh skor 3,92 dan program studi Akuntansi (D3) mendapatkan skor 3,78.  

Sedangkan untuk program studi baru yang belum meluluskan semuanya mendapatkan 

skor minimal atau 2.  

12. Capaian rata-rata prestasi akademik mahasiswa adalah 2,45. Berdasarkan data, skor 

tertinggi 4 diperoleh program studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Ekonomi 

Pembangunan yang mahasiswanya telah mencapai prestasi akademik tingkat 

internasional. Program studi yang mendapatkan skor rendah kebanyakan 

mahasiswanya berprestasi akademik pada tingkat lokal saja. Namun ada program studi 

baru yaitu akuakultur yang mahasiswanya belum berprestasi baik pada tingkat 

internasional, nasional, maupun internasional. 

13. Rata-rata elemen prestasi non akademik mahasiswa adalah 2,91. Pada capaian ini ada 

7 program studi yang mencapai angka tertinggi 4, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia (S1), Pendidikan IPA, Teknik Mesin, Ilmu Komunikasi, Administrasi 

Negara, Akuntansi (S1) dan Teknik Sipil. Pada program studi Pendidikan Bahasa 

Inggris berdasarkan data skor yang didapat 3,07. Ada 7 Program studi yang 

mahasiswanya belum mempunyai prestasi non akademik pada tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional dan mendapatkan skor 2. 

14. Elemen lulusan program studi yang telah meluluskan capaian rata-ratanya 

menunjukkan angka 1,71 dan masuk pada kategori sangat rendah. 2 program studi yaitu 

pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris mencapai rata-

rata 3,67 dan 3,59. Program studi Teknik Mesin (S1) mencapai angka 2, 94. Program 

studi lain yang telah meluluskan mencapai angka dibawah 2, hal tersebut disebabkan 

oleh belum efektifnya tracer studi. Sedangkan program studi baru yang belum 

meluluskan mendapatkan skor terendah yaitu 0,33. 

15. Luaran dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencapai rata-rata 2,06. 

Skor tertinggi 4 dicapai oleh program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Capaian 

tertinggi kedua pada skor 3,80 diperoleh program studi Peternakan, capaian tertinggi 

ketiga yaitu 3,25 diperoleh program studi Pendidikan Biologi.  Berdasarkan data, ada 

6 program studi yang tidak dapat menyediakan data atau data kosong pada elemen 

tersebut. 

 

 

 

 



B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, rekomendasi untuk semua program studi 

adalah sebagai berikut: 

1. memperluas jaringan kerjasama baik pada tingkat nasional maupun internasional. 

Kerjasama dapat dijalin dengan mengikuti forum komunikasi atau organisasi. 

2. memperluas wilayah sosialisasi dengan mengikuti expo pendidikan tinggi supaya dapat 

meningkatkan daya tarik program studi, 

3. mendorong dosen untuk studi lanjut doktor (S3), mengurus untuk meningkatakan 

jabatan fungsional akademik dan mengadakan koordinasi dengan program studi lain 

mengenai homebase seorang dosen agar seorang dosen tidak terdata dalam beberapa 

program studi, 

4. meningkatkan keefektifan administrasi keuangan dan sarana dan prasarana agar mudah 

diakses ketika ada audit mutu dan meningkatkan jumlah dana penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk kegiatan yang didanai oleh DIPA Universitas Tidar, 

5. mendorong dosen untuk mengembangan materi perkuliahan berdasarkan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat terutama untuk program studi yang belum 

melaksanakan, 

6. melaksanakan survey kepuasan mahasiswa atau evaluasi dosen oleh mahasiswa tiap 

semester, agar pelaksanaannya efektif sebaiknya hal ini difasilitasi oleh unit TIK 

sehingga dengan demikian semua program studi harus melaksanakannya, 

7. mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

bersama mahasiswa dengan tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan DIPA 

Universitas Tidar dan koordinator program studi atau ketua jurusan bersama dosen lebih 

kooperatif dalam penyediaan data agar  ketika ada audit data tersedia, 

8. medorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan atau kompetisi 

akademik maupun non-akademik baik tingkat lokal, nasional maupun internasional agar 

wawasan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat global menjadi lebih luas serta  

prestasi dan image program studi meningkat, dan 

9. mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa agar bersinergi melakukan 

publikasikan hasil karya imiahnya  pada seminar, jurnal atau  media massa lokal, 

nasional maupun internasional.  

 

 

   

 

 


