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STIE LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018

Dari hasil Pelaksanaan

Audit Mutu Internal

IAMD Tahun 2018 Prodi
Akuntansi STIE Lhokseumawe dengan fokus audit terhadap standar mutu
dan akademik terkait

: Kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen

terhadap capaian standar BAN-PT dan capaian Standar Mutu

STIE

Studi teraudit di lingkungan

STIE

Lhokseumawe pada Program

Lhokseumawe, maka direkomendasikan sebagai berikut

:

1. Pelaksanaan Standar Mutu pada STIE Lhokseumawe belum seluruhnya
sesuai Standar BAN-PT dan Standar Mutu STIE Lhokseumawe. Diperlukan
sosialisasi Standar Mutu agar seluruh prodi memahami untuk pencapaian
standar mutu.

2. Belum tersedianya Laporan Evaluasi

Diri

Tahunan ILEDT) secara
berkelanjutan. Diperlukan pendampingan secara konsistensi dari BPM

bagi Prodi dalam membuat Laporan yang dimaksud. Hal ini

sangan

membantu Prodi dalam hal peningkatan Akreditasi.

3. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat oleh LPPM, sehingga tidak ada upaya dan prestasi
dosen dalam memperoleh dana hibah

kompetitif

4. Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, pertukaran
pelajar dan lomba karya imiah. Dibutuhkan dorongan dari pimpinan agar
dapat terlaksananya kegiatan tersebut ke depan

Demikian rekomendasi

ini kami

sampaikan untuk dapat dijadikan acuan

dalam men5rusun perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di
lingkungan STIE Lhokseumawe.
Lhokseumawe, 2018

S.Sos., M.Si

Fauzan, S.P, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah

swr

yang telah memberikan

ilmu, kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga "Laporan HASIL dan
REK0MENDASI Audit Mutu Internal (AMD Tahun z01B unruk Tahun
Akademik

2oL7

/2018" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini

disusun sebagai Iaporan hasil audit oleh

berdasarkan surat Ketua

srtE

rim

pelaksana AMI Tahun 201g

Lhokseumawe No.047/srtE/TU/vUZolg

tanggal 28 )uni 2018 tentang Penuniukan Tim Pelaksana Audit Mutu Internal
STIE Lhokseumawe Tahun 2018.

Berdasarkan

hasil audit terdapat beberapa temuan

yang

keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak program studi yang

teraudit. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti
sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.Apresiasi kami sampaikan
kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini.

ucapan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu
terlaksananya kegiatan Audi Mutu Internal tahun 2019

Lhokseumawe,
Ketua Prlaksana

Fauzan, S.P,, M.Si

NIDN.1315107101
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tunfutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini
semakin menjadi pacuan bagi setiap lembaga pendidikan tinggr untuk
meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. pemerintah juga
memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan

peraturan yaitu undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional, undang-undang Nom or L4 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan

Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor L9 tahun z00s tentang Standar
Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI No.49
Tahun 2014 Tentang standar Nasional pendidikan Tinggi dan peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 Tahun 2014 Tentang sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. sekolah ringgi Ilmu Ekonomi

ISTIE)
Lhokseumawe merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha
untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun
pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Menyikapi
kondisi

ini, sudah
penjaminan

seyogyanya

srlE

Lhokseumawe mengembangkan sistem

mutu dan melakukan

pengendalian

internal

dengan

melaksanakan audit internal mutu akademik. Terkait dengan peningkatan

mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem
peniaminan mutu akademik di srlE Lhokseumawe, maka diperlukan
suatu
audit internal mutu akademik Kegiatan audit internal mutu akademik
merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan
terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan. Kegiatan
ini

terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja
bidang organisasi dan Manajemen Kelembagaan pada program penyusunan
Iaporan audit internal berbasis kinerja dari unit kerja. Adapun sasaran
dari

program kerja

ini adalah

terlaksana dengan baik

fungsi sistem penjaminan mutu akademik

1.2 Tuiuan Pemeriksaan

L. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat

seluruh Program Studi

di

lingkungan STIE Lhokseumawe terhadap

kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu tingkat STIE
Lhokseumawe

2, Meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan peniaminan mutu akademik
internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademih standar dan
sasaran mutu, dan manual mutu tingkat STIE Lhokseumawe

3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen

terhadap capaian standar BAN-PT dan capaian standar mutu

STIE

Lhokseumawe

4. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses akademik di Program
Studi terhadap Standar Operating Prosedur [SOP) STIE Lhokseumawe dan
kesesuaian terhadap Standar BAN- PT.

5.

Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen

terhadap

pelaksanaan proses akademik Program Studi.

1.3 Lingkup Pemeriksaan

L. Sasaran Pemeriksaan Pelaksanaan standar mutu akademik

di

seluruh

program studi dalam lingkup STIE Lhokseumawe

2. Periode yang Diperiksa Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap
periode tahun akademik 2017 /2A1.B

1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan AMI Tahun 2O1.A
A. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI tahun 201.8

a. UU Sistem Pendidikan Nasional ISISDIKNAS] Nomor 20 tahun 2A03,
bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan
mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik

b. SK Ketua ST Nomor 058/SK/STIE/X/2013, tentang Pembentukan Badan
Pusatfaminan Mutu [BPM) STIE Lhokseumawe

B. Batasan Pemeriksaan

a. semua informasi tentang pengelolaan mutu dan layanan akademik
Program Studi dalam tahun akademik 20L7 /?OLB

meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya

b. Pemeriksaan

kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen administrasi akademik

yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik

STIE

Lhokseumawe.
C.

Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan penilaian terhadap
kelengkapan dokumen-dokumen

di prodi (menggunakan Formulir-lVA)

dan melakukan audiensi terhadap pimpinan maupun bagian yang terkait
pada kegiatan akademik di Program studi di srlE Lhokseumawe. proses
penilaian ini dilakukan di ruang Prodi masing-masing. Data dan informasi
selanjutnya dianalisis oleh tim Audit Mutu Internal (AMI) hingga diperoleh
hasilnya dan temuan-temuan. Pembahasan mengenai hasil temuan tersebut
dilakukan oleh tim AMI bersama dengan

auditi

untuk mernverifikasi serta

untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.
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SURAT TUGAS TIM

PEIIII$ANAAIII Tahun 2018

SURAT TUGAS

Nomor : 027 / STIE lTU lYl / 20L9

Ketua Sekolah Tinggi IImu Ekonomi (STIE) thokseumawe menugaskan
saudara:
NAMA

NO
1

2
3

NIDN
0L2707770L
1315107101

Maryana, S.E,M.Si"Ak
Fauzan, S.P, M.Si

Rudi Kurniawan, S.Sos, MAP

IABATAN
Ketua Prodi EKP
Ketua Prodi Akuntansi
Angqota

untuk bertugas:

a Merencanakani

melaksanakan Kegiatan

Audit Mutu Internal

STIE

LhokseumaweTahun 2018

b. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal srlE
Lhokseumawe Tahun 2AI8;

c. Men5rusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Lhokseumawe

T

STIE

ahun 2 018.

Kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal srIE Lhokseumawe Tahun

2018 ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua
STIE Lhokseumawe.

Demikianlah surat tugas
dengan sebaik-baiknya.
"

Lhokseumawe, 28 funi 2018
Ketua

ll.

Rasyidin, S.E, M.Sc

ini

dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan

1.5Isu Dan TemaAll{ITahun
Fokus Audit

ZO1:g

:

Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, pelayanan
akademik proses pelaksanaan akademis, aktifitas dosen terhadap Tridharma
Perguruan Tinggi sesuai dengan standar Akreditasi BAN-pr dan standar
Mutu STIE Lhokseumawe.
1.6 Unit Keria peserra (AUDITI) AMI Tahun 2018
Pelaksanaan kegiatan AMI Tahun Z01g

ini dimulai dari persiapan sampai
pembuatan laporan audit dilaksanakan mulai 30-31
fuli 201g, sebagai
berikut:
Tabel 1. Daftar jadwal visitasi Audit AMI Tahun 20LB
NO
1

2

Tanggal

30luli ?018
31fuli 2018

:

AuditProgram Shrdi
Prqd!Akuntans!
Prodi Ekonomi Pembangunan

BAB

II

SISTEMATTS DAN METODE PELAKSANAAN

AUDIT

2.1 MEKANISME AUDIT

t

Desk Evaluasi

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peniniauan lapangan
sebelum dilakukannya visitasi audit di unit kerja tersebut Data dan informasi

yang didapat selaniutnya dianalisis sehingga diperoleh

hasilnya.

Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan pada awal bulan luli 2018.

& Visitasi ke lapangan
Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit keria fauditi) untuk

melakukan verifikasi Seita mendapat tanggapan dah komitnien perbaikan
dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan dilakukan mulai tanggal 30 s/d 3I"

Iuli 2018
2.2 DOXUMEN PETAKSANAAN
Dokumen pelaksanaan ini dipersiapkan pada saat rapat pertemuan persiapan
pelaksanaan audit AMI Tahun 2018 sebagai dasar dan acuan pelaksanaan

audit AMI Tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan dan
didokumentasikan dalam pelaporan hasil pelaksanaaL
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23 DOI(UMEN ADMINISTRASI
II{STRUMENT AMI Tahun 2018

Instrumen pertanyaan audit AMI tahun 2018 ini disusun oleh Tim AMI pada

saat dilakukannya workshop Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor

baru yang akan bertugas pada AMI Tahun 2018 hasil keriasama STIE
Lhokseumawe dengan Universitas Syiah Kuala. Instrumen pertanyaan AMI

Tahun 2018 ini diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan
mutu pelayanan dan akademik di lingkungan STIE Lhokseumawe.

LAMPIRAN DOKUMEN INDIKATOR

AUDIT MUTU INTERNAT (AMD
TAHUN 2018
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
STTE THOKSEUMAWE
Jl. Merdeka Barat No. 18 Kutablang

Lhokseumawe
PROGRAM KTRJAAUDIT MUTU INTERNAT BIDANG AKADEMIK

Kriteria Peniliaian
Au

ditor

ha ru s mel akuka n s a mpling

terh ad ap kete

rs edi a n d okum e n.
Peringkat Penilaian
- Peringkat4: Dokumen tersedia,
terjilid dan tersimpan rapi
- Peringkat 7: Dokumen tidak ada
Refrensi: Standar Mutu BAN PT

Visi dan Misi Programstudi
a. Notulen rapat dan materi

b.
c.

Rencana Strategi (RENSTM) STIE
dan Prodi

RencanaOperasional(RENOPI
STIE dan Prodi
d. RencanalndukPengembangan
RIP) STIE dan Prodi
Pemahaman Visi Misi
Angket Pemahaman visi misi prodi
oleh civitas akademika
b. Laporan Pemahanan Visi Misi

llandatprogram Studi

a.

SKPendirianprodi

b.

SK dan

Se.tiRt<asiat.*AEsi

SK Pengangkata;lG.
Sek. Prodi

e.

p.odi da"

BukuTupoksi

Kebijakan

a. STATUTA sTrE LhAs;;;G
b. kebilat<an tututu a,kaaemit<

c.

Standar lutut, akaaemit

d.

Manual MutuTkademik

PeraturanAGa;miIr

a. Pedoman/panduanAEa"rrik
b. panduanffi
c.

Pedoman Kurikulum

d. Rencan@
[RPS] tiap mata kuliah
Dokumen renAutun[ teS6n
peninjauan kurikulum
fBerita
Acara, Daftar Hadir peslfta,
Narasumber, stakeholder,
aiumni

a.
b.

Program Kerja

Prodi/adm/pustaka
Laporan kerla

c. Laporanfvrtu@
tahun)

e.

halil Evaluasi IG,

b.

fadwal l(uliah
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e.
f.

SK Bimbingan Penasehat
Akademik
SK Pembimbinsan Skri
Daftar Hadir dan Berita Acara

g.

Bukti Kepemimpinan Publik

b.
c.

Prosram Keria BPM
Laporan Kerja BPM (Evaluasi
matefi setiap semester Oleh pe€t
group, kesesuaian SAP dan

d,

BUKti AUdit OICh AMI STIE

Lhokseumawe
Umpan Balik [dosen, mahasiswa,
alumni & pengsuna lulusan
FormatAngket Kepuasan
mahasiswa
b. Form Alumni ftracer

d,

FormPenssunaLulusan
e. Laporan urnpan balik/masukan
perbaikan untuk prodi/STIE dari
dosen, mahasiswa, alumni &
na lulusan ftiap tahun
Upaya meniamin keberlanjutan

b.

d.

Bukti Peningkatan jumlah
mahasiswa (iklan promosi,
sosialisasi d
Bukti peningkatan mutu
manajemen (beasiswa studi laniut,
trainins, maeane. dll
Bukti peningkatan mutu lulusan
(pembinaan soft skill, kegiatan
seminar ilmiah, kuliah tamu, dll
Buktiupayadanprestasidalam
memperoleh dana hibah
komoetitif [PDP. PHP

10

data mahasiswa baru yang

b.

melakukan resistrasi
Data mahasiswa yang lulus seleksi
SK Ketua tentang kelulusan

d.
e.
f.
a.
b.

mahasiswa baru
data mahasiswa

transfer/pindahan {iiazah &.
transkrip awal, konversi nilai)
dalam 3 tahun terakhir
SK Yudisium mahasiswa beserta
lampiran nama dan Ipk
mahasiswa
Bukti surat mahasiswa pindah/Do

Bukti Sertifikat lomba/|uara

Tropi/Piagam/Foto
Bukti bimbingan dan konselinng
Bukti kegiatan pembinaan minat
dan bakat
bukti kegiatan pembinaan soft

d.
e.
f.

b.

Bukti pemberian beasiswa
Bukti Layanan Kesehatan
Bukti Bimbingan Skripsi
(Pedoman bimbingan, Buku
bimbingan dan skripsi yag sudah

Data alumni fmanual/online

Laporan tracer stu
Partisipasi Alumni dalam
mendukung pe4ggmbaqgau
Akademik dan non akademik
a. Bukti Sumbangan Dana

b.
c.
d.

Bukti Sumbangan Fasilitas
Bukti keterlibatan dalam kegiatan
Bukti Pengembangan |ejaring

L't

Bukti sumbangan fasilitas untuk
kesi

a.

Buku pedoman SP3RDosendan

b.

Buku Pedoman penilaian prestasi
wai dan dosen
Buku Pedoman Beban Keria Dosen
BKD) Dikti 2010
Laporan Beban

d.

Data Dosen prodi print out

PDDIKTI

c.
d.
e.
f.
g.
a.
b.

Ijazah & Transkrip nilai dosen

SKDosentetapProdi
SK Fungsional dosen Prodi
SK Inpassing Dosen

Prodi

SK Sertifikasi Dosen Prodi

SK dan

|adwal Mengajar dosen

Daftar hadir dosen dan Mahasiswa
Soal UAS sesuai dengan SAp dan

Silabus

f,
g.
h.
i.
j.

Buku Pedoman Penelitian dosen
Laporan penelitian dosen prodi

|urnal Ilmiah dosen prodi
Laporan pengabdian masyarakat
Dokumen dosen yang memperoleh
Dokumen keikutsertaan dosen
tetap dalam organisasi keilmuan
atau organisasi profesi dalam 3
tahun terakhir

L2

Dokumen dosen tetap prodi dalam
seminar
ilmiah/l okakarya/penataran/wor
kshop/ pagelar an f pameran dalam
3 tahun terakhi
Dokumen dosen tetap yang
memperoleh dana hibah

n.

Dokumentetapyangmemperoleh
dana hibah pengabdian

a.
b.

Dokumen tenaga kependidikan

Sertifikat Peningkatan SDM tenaga
Laporan kinerja tenaga

a.
b.
c.

d.
e.

f.

Panduan kurikulum
Pedoman kurikulum terdahulu
dan Pedoman kurikulum terbaru

Dokumen Laporan
Peninjauanl perubahan kurikulum
dan berkas pendukung fberita
acara, daftar hadir, draft
Dokumen peninjauan matakuliah,
silabus/SAP/ GBPP dan bahan aiar
Dokumen pen)rusunan rnateri aiar
dan monitoring perkuliahan
(kehadiran dosen, mahasiswa dan
kesesuaian matdri kuliah dengan
Dokumen bukti penggunaan
tenaga ahli/pakar dalarn

nwsunan kurikulum

a.

Kurikulum memuat kompetensi
lulusan yang terdiri dari
kompetensi utama, pendukung

b.

>50%o

matakuliah memiliki bobot

nilai
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matakuliah pilihan yang harus
diambil > 9 SKS dan SKS
matakuliah pilihan yang
disediakan > 18 SKS
d. Ketersediaan Modul pada
matakuliah praktikum
Pembelaiaran dengan Menggunakan
ICT
a. Web e-learning
SKS

b.
c.

Modul e-learning

a.

Interaksi akademik berupa
program dan kegiatan akademik
selain perkuliahan dan tugastugas khusus, untuk menciptakan
suasana akademik fseminar,
simposium, Iokakarya, bedah buku
dll) yang dilaksanakan setiap
bulan.
Bukti penelitian bersama antara
dosen dan mahasiswa
Bukti pengabdian bersama antara
dosen dan mahasiswa
Bukti rogram kreativitas
mahasiswa antara dosen dan
mahasiswa
Bukti laporan temu ramah dosen
dan mahasiswa

b.
d.

email prodi, mailing list, FB dll

a.

Bukti perencanaan alokasi
anggaran fbukti rapat penyusunan

b.

Bukti permintaan anggaran sesuai
dengan perencanaan alokasi

c.

BuktiLPlpenggunaananggaran

Sarana dan Prasarana
a. Kondisi ruangprodi dan dosen
frapi, lengkap informasi dan

L4

Data dan dokumen jumlah buku
sesuai densan Bfodi
Data dan dokumen jumlah skripsi
dan tesis yang sesuai dengan prodi

d.

|urnal nasional dari luar PT dan
nomornya lengkap setiap tahun

e.

furnal Internasional dan
nomornya lengkap setiap tahun

f.

Prosiding seminar
nasional/ internasional sesuai

a.
b.

Website Prodi

d.
e.

KHS online

a.
b.
c.
d.

b.
c.
d.

furnal Online

Pustaka online

Bukti jadwal
I aboratorium /praktikum
Bukti Peminjaman alat
Bukti laporan
bulanan/semesteran
Karru Inventaris Ruangan {KIR)

Bukti keriasama untuk
meningkatkan k, ompetensi
mahasiswa
Bukti kerjasama dalam penelitian
Bukti kerjasama dalam
Bukti keriasama dengan luar
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Seluruh lnformasi dalom

form ini WAJIB diisi oleh Auditi dan
diverifikasi oleh Tim Auditor AMI yang diaryaskan

L6

BAB

III

HASIT AMI Tahun

Z0tB

3.1 HASIT VISITASI

visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu
langsung dengan penanggungjawab auditi (Ka. prodi dan sekretaris prodi)

untuk melakukan crosscheck langsung terhadap hasil audiensi
kunjungan awal dengan kondisi

ril

pada

dilapangan. Berdasarkan Lembaran

Penilaian Auditor visitasi yang telah dilakukan terhadap 2 program studi,
maka data tersebut dapat dilihatpada tabel di bawah ini.
TABET HASIT AUDIT
NAMA
PRODI

NILAI
POINA

NIIIU

NIIAI

NILAI

NILAI

POINB

NIII\I

NILAI

POINC

NIIAI

FOTND

POINE

FOIN F

POIN

AI(HI

G

R

3,25
4

3,00

Akuntansi

3.5

3.53

EKP

2,5

3,3

3,59
3,53

3.35
2,66

2,66
2,66

2,94
2,41

3,26

Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. Nilai 4: Dokumen Tersedia fterjilid rapi, format sesuai narasi dan data
lengkap serta terupdate)

2. Nilai 1 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap

/

Tidak Diperbaharui (tidak

terjilid, format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum
diupdate)
Dalam menghitung nilai akhir pada penilaian ini, kita menganggap seluruh
poin penilaian memberikan kontribusi nilai yang sama terhadap satu
sama
Iainnya sehingga tidak ada membedakan atau mengalikan dalam bentuk

persen terhadap masing-masing poin penilaian. Berdasarkan hal
tersebut
maka dapat kita tentukan nilai akhirnya dengan menggunakan rumus ratarata yang hasilnya tertera pada tabel diatas.
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3.2 REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PROGM"IT.! STUDI
Berdasarkan hasil temuan pada audit tahun 2018 terhadap z program studi

di srlE Lhokseumawe, maka berikut ini kami laporkan daftar temuan yang
telah memperoleh tanggapan dari pihak auditi dan juga telah menyusun
permintaan tindakan koreksi oleh auditi. Adapun rincian penjelasan dari
jenis temuan adalah:
1".

Kategori Temuan Berat

& KB yang bersifat ketiadaan dokumen penting/utama.
& fg yang berpengaruh besar terhadap mutu produk/pelayanan.
&, KB yangmenyebabkan resiko kehilangan konsumen.

&

KB yang mengancam sertifikasi atau akreditasi

d" KB yang merupakan ancaman terhadap kegiatan atau para peraksana
dalam organisasi

&
2.

KB yang menyebabkan potensi

korupsi/pidanalperdata.

KS : Kategori Temuan Sedang

& KS yang disebabkan oleh kekurangan berkas dokumen utama

atau

ketidaklengkapan dokumentasi.

&

KS berupa tindak lanjut yang masih dalam proses tetapi sudah

termuat

dalam laporan.

3. OB: Kategori Temuan Observasi

& oB adalah hal-hal

*

yang bersifat anjuran serta yang bersifat positif.

Yang tidak secara langsung mempengaruhi mutu.

& Yangmudah di ralat
Yang tidak menghambat sertifikasi atau akreditasi.

&

Kepatutan yangdisepakati dengan auditi.

Untuk merincikan jumlah temuan disetiap program studi maka berikut ini
disajikan rincian temuan, yaitu:

18

Tabel Data )enis Temuan
PRODI
-:
1

2

I(fB:',

JINI$TEMUAN,,:.
'lOI!!rl
rcr.s-,

AKUNTANSI
EKONOMI PEMBANGUNAN

Hasil AMI Tahun 2018 ini juga memberikan gambaran tentang dominasi
temuan berdasarkan peringkatnya, yaitu :
10

9

I
7
6
5

I

4

*AKT

3
2

EKP

i-

1

0

3,3 REKAPITUTASI RESPON PTK HASIT AIMA SEBETUMNYA

Berdasarkan hasil anarisis respon prK hasil AIMA Tahun 2017 maka
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar telah dilaksanakan sesuai

dengan
yang telah direncanakan, namun masih ada beberapa hal yang
masih belum
terlaksana hingga pada AMI tahun Z}lg,yaitu :

Hasil temuan kegiatan AMI Tahun 201g pada program studi program
studi
Ekonomi Pembangunan dan program studi Akuntansi berdasarkan
berita
acara terdapat beberapa temuan sebagai

berikut:

1. LEDT Belum ada, yang ada hanya laporan Evaluasi diri Borang prodi
2. Bukti kepemimpinan ka.prodi/ sek prodi belum ada

3. Belum ada upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah kompetitif
4. Data dosen belum terdokumentasi dengan lengkap dan baik
5. Modul ajar belum tersedia untuk semua MK
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6' Dokumen

dosen tetap yang memperoleh
hibah peneritian dan pengabdian

belum lengkap

7' Pembelajaran dengan menggunakan
ICT berum dilakukan, tapi para
dosen
sudah diberi pelatihan awal

8' sistem Informasi yang digunakan baru
sebatas KRS dan KHS onrine,
sedangkan untuk administrasi rainnya
baru dilakukan sosiarisasi

9' Belum opdmarnya suasana akademik
meriputi bedah buku, pertukaran
pelajar, Iomba karya ilmiah.

i

i
I
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BAB IV
ANALISA AKAR PERMASALAHAN {ROOT ANALYSIS)
Berdasarkan daftar temuan di 2 program studi, maka pada tabel berikut ini
akan disajikan analisa akar permasalahannya, /aitu :
NO

\

2
3

4

Permasalahan
Penyebab
Solusi
LEDT belum ada, yang ada Prodi
tidak BPIM
harus
hanya laporan evaluasi diri memahami
konsistensi
Borang Prodi
pentingnya
mendampingi
Laporan Evaluasi prodi
untuk
Diri Tahunan
membuat LEDT

Bukti

kepemimpinan

ka.

Prodi/sek Prodi belum ada
Belum ada upaya dan prestasi Tidak
dosen dalam memperoleh
dana hibah kompetitif
Modul ajar belum tersedia Tidak
ada Prodi
untuk semua Mata Kuliah
partisipasi dari bekerjasama

dosen

dan

kurangnya kontol

BPM

menggunakan

Pembelajaran dengan
ICT belum

sistem informasi

dilakukan

harus
menekankan
pentingnya modul
aiarbaei dosen
Harus ada alokasi
dana khusus

belum memadai

untuk

dari prodi

serta

BPM
5

dengan

Ketersediaan

peningkatan

sarana
prasarana
6

Belum optimalnya suasana
akademik meliputi bedah
buku, pertukaran pelajar dan
Iomba karya imiah

2t

dan

BAB V
KESIMPUTAN DAN SARAN

S.l KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan AIMA
siklus II serta berdasarkan hasil analisa
akar permasalahan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan standar Mutu srrE
Lhokseumawe berum mencapai standar
BAN-PT dan standar Mutu yang ditetapka
srrE Lhokseumawe. Diperrukan
workshop revisi standar Mutu dan
sosiarisasi Standar Mutu agar seruruh
prodi memahami untuk pencapaian
standar mutu.

2' Belum tersedianya Laporan Evaluasi
Diri rahunan IIEDT) secara
berkelanjutan' Diperlukan pendampingan
secara konsistensi dari BpM
bagi Prodi daram membuat Laporan yang
dimaksud. Har ini sangan
membantu prodi dalam hal peningkatan
Alffeditasi.

3. Belum terlaksananya monitoring
dan evaluasi hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat oleh
LppM, sehingga tidak ada upaya dan prestasi
dosen dalam memperoleh dana hibah
4.

kompetitif

Belum optimalnya suasana akademik
meriputi bedah buku, pertukaran
pelajar dan Iomba karya imiah.
Dibutuhkan dorongan dari pimpinan
dapat terlaksananya kegiatan tersebut
ke depan

agar

SARAN

1' Laporan AIMA Silkus[ ini merupakan
acuan untuk perbaikan mutu ke
depan STIE Lhokseumawe bukan
sebagai pen,ai mana prodi yang
buruk
dan mana prodi yang bagus. Bagi
prodi yang terah

mem,iki n,ai Iebih baik
ada baiknya dapat dijadikan sebagai
referensi bagi prodi lainnya dalam
memperbaiki mutu ke depan.

2' Kepada seruruh pimpinan srrE
Lhokseumawe agar seraru dan
terus
memberikandukungannyakepada
seluruh prodi dan unit terkait lainnya
untuk tetap meraksanakan proses penjaminanmutu
internar.
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tim BPM dan AMI agar tetap manjadi fasilitator dan pendamping
bagi prodi dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik
Kepada

(bukan sebagai tim pencari kesalahan prodi dan orang lain).
Kepada seluruh prodidan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan
menganggap laporan AMI ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya

bukan sebaliknya sebagai aib prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis
apalagi sampai terjadinya konflik diantara sesame kita.

Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai team supporting bagi
program studi agar tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan
dokumen dengan biiaksana tanpa adanya komunikasi yang kurang baik
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D O KUM EN AD IvrIN ISTRAST (D

ffiB

A)

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2OL8
Badan Penjaminan Mutu
STIE LHOKSEUMAWE
Kantor Pusat Administrasi STIE Lhokseumawe

PROGMM KERJAAUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

l.

Dokumen Adminisitrasi AIMA terdiri dari:
/ Daftar Temuan (FDT)
r' Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
r' Daftar Hadir Peserta (DIIP)

{
/
r'
/
{
/
/

2.

Daftar Hadir Auditor (DHA)
Ringkasan Ekskutif dan Kesimpulan ( REK)
Berita Acara Pelaksanaan @AP)
Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)
Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTB)
Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (LRTM)
Berita Acara Closing AIMA (BACA)

Dibuat ditempat oleh setiap Tim Audit AMI selama pelaksanaan berlangsung dan
diserahkan rangkap 3 kepada Badan Penjaminan Mutu STIE Lhokseumawe setelah
selesai pelaksanaan

3.

Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani

4.

Ketua Tim AUDIT juga menyerahkan dokumen administrasi AMI dalam bentuk
Ilardcopy yang sudah ditanda tangani kepada sekretariat AMI-BPM STIE
Lhokseumawe

5. Tim

pendamping AUDIT bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen
administrasi setiap tim

DAFTAR TEMUAN (DO
AUDIT MUTU INTERNAT (AMI)
TAHUN 2OIA
Badan penjaminan Mutu
STIE LHOKSEUMAWE

KantorpusatAffi

Kutablang - Lhokseumawe

PROGRAM KERIA

STANDARMUTU BAN pT dan

[. Merdeka na"t

tto.

tf t<Glffi

Akademik ZOtTlZOtg

Maryan4 S.E,M.Si,Ak

Rudi Kurniawan, S.Sos, M.Ap

I(ategori*

No,
I

rffBlrffs/oB
Visi dan Misi

D

urlr x.lr rrool belum ada

Prodi
2

Pemahaman

Visi Misi
J

Peraturan

Akademik
4

Tata Pamong

5

Kepemimpinan

6

30 |uli 2018

Upaya

meniamin
keberlanjutan

rru.1r( a(Jn lapofan femahaman

visi misi
L'eruru 4sa untuK semua

MK

rrogram K.eqa dan Iaporan Kerja
Prodi tidak ada, sedangkan LEDT
prodi hanya ada ED Borang,
dokumen hasil evaluasi ka prodi
juga tidak ada
D ur\Lrl uoKumen repemimpinan
publik tidak ada
urruur dud upaya oan prestasi
dalam memperoleh dana hibah
kompetitif

KTB
KTB
KTB

KTB

KTB
KTB

prodi
7

Data Dosen

Prodi

rrdkr uosen olm ada printout, cv
dan SK dosen prodi tidak lengkap,

KTB

SK ImPassins

B

Kinerja Dosen

tidak ad: rti nrnrti
rvruuut Delum aoa unfuk semua
MK
dokumen penelitian dan
pengabdian hanya dalam bentuk

KTB

Unit
Penangung
tawab
Ka. Prodi

Iaporan penetiuanEaak;da

Kurikulum

*Srngn !"n autung tainnya

Pengambilan-l{t< pif ifr
an UEum
Belum

dilaksanm

lalraKR@

diakses secara online,
sedangkan

pelayanan tainnya masih
manual

- .:.',;l;;{rf#Xfl#::;

*Keterangan:
*

:ffXIi:l'il,

;;:::,o,

A U D rr r sa a t p et a t<sa
na

a

n aud

it

- Katagori: KTB ftr

,ffi;HilH,';"HT,0,T,1?Il:j::T:;i;*ilfl,:"',t"xr,,,"ffi,n],,*,0
terhadap penyebab

,'i,1"I.:iljiil:ff

][I*,*."'

f'$":3'r;

t :*
Sff"q;

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KETERSEDTAAN DOKT'MEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2OIA
Badan Penjaminan Mutu
STIE Lhokseumawe
Kantor Pusat Administrasi Sf le Lhokseurnawe

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU

I

Dublik tidak ada
6

7

Upaya

ElErurn aqa upaya

menjamin
keberlanjut

dan prestasi dalam
memperoleh dana

an prodi

hibah kompetitif

Data Dosen

Data dosen blm

Prodi

ada

1.
2.

prodi tidak
lengkap, SK
Impassing tidak

1.
2.
3.

Kinerja
Dosen

Modul belumadi
untuk semua M(,
dokumen
penelitian dan

Perlu diberi
pelatihan
penelitian
bersaing
untuk dosen

Tahun 2019

KGha

SnEAaP
rodi

prodi
Data dosen

fidak-

diprint out

Perlu
dilakukan

CVdanSKUdak
diminta oleh prodi
SK Impassing
tidak diberikan ke

dokumen

September

Ketua

20L9

STIE/

pembenahan

Ka.Prodi

dosen prodi

prodi oleh dosen

ada di prodi

8

Kurangkreatifuya
dosen prodi

printout, cv

dan SK dosen

KurangnyaSDM
Dosen

yang
bersangkutan

L

Dosenhanya

I Dosen

memakai buku
referensi saja

I leng"suh
I rt,tr

pengabdian hanya
dalam bentuk

9

10

Kurikulum

Pembelajar
an dengan
menggunak

Iaporan penelitian
tidak ada
dokumen
pendukung
lainnya
rengamDilan MI(

MK pilihan yang diambil

pilihan belum

sks, dan 9 sks mk pilihan

sesuai

yangdisediakan

Belum
dilaksanakan

Perlu

Tahun 2023

uusen oaru olberi
pelatihan awal dan sarana
memadai

Ka

evaluasi

Prodifim

kembali

kurikulum

kurikulum

pendukungbelum

an ICT

O

Perlu adanya

Tahun 2020

pelatihan
tambahan

Ketua
STIE

dan
pengadaan
sarana

11

Sistem

Hanya KRS dan

Informasi

KHS yangbisa

diakses secara

online, sedangkan
pelayanan lainnya
masih manual

PeniamiDan Muru (Bprr{)
!!g
tfIE Lhokseumawe, 20L8

pendukung
renggunaan data online
masih baru, banyak data
yang belum dibuat secara
online

Perlu tenaga

pendamping

untuk
pelatihan
pemakaian
data online

Tahun 2019

Ketua
STIE,

Tenaga

Kependidi
kan

ladan Peniaminan Mutu (BpM)
STIE Lhokseumawe,2018

-t

PUSAT PENIAJVIINAN MUTU (BPM)
STIE LHOKSEUMAWE

RINGKASAI\ EKSEKUTIF AMI Tahun 2018
Tuiuan dan Fungsi
A]T{I

Audit Mutu Internal (AMD adalah Pengujian sistematik, mandiri, dan
terdokumentasi untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasilnya
sesuai dengan standar/prosedurlperaturan institusi yang telah ditetapkan
dan diterapkan secara efektif untuk mencapai tojuao institusi. Tujuan
utama AMI ialah melaksanakan verifikasi kesesuaian antara pelaksnaan
dengan standar pendidikan tinggi dalam rung!<a mendapatkan
rekomendasi ruang peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas
berdasarkan praktek baik serta temuan atau ketidaksesuaian arfiara
penyelengaraan. Pelaksanaan verivikasi dilakukan oleh auditor yang
bersertifikat. Fungsi AMI sebagai akuntabilitas yang dilakukan dalam
kegiatan penjaminan; dan fungsi peningkatan yang dilakukan dalam

kegiatan konsultasi. Dengan demikian AMI merupakan upaya
peningkatan mutu bukan penilaian. AMI dilakukan secara internal
dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Adanya audit akan
didapatkannya materi nyata bahan bahan tinjauan manajemen untuk
membuat kepufusan mutu.

KegiatanAMI
Tahun 2018

Biodata Auditee**

Kegiatan audit mutu internal [AMI) Tahun 2018 dilakukan dengan misi
meningkatkan mutu dan tata kelola akademikyang berbudaya mutu. oleh
karena itu kegiatan AMI Tahun 2018 menggunakan standar mutu srIE
Lhokseumawe, standar ini menggunakan referensi SN Dikti dan standar
BAN PT. Pengunaan kedua standar ini untuk mencapai budaya mutu di
program studi dan akreditasi yang lebih baik.
Auditee dalam kegiatan AMI ini adalah Program Studi Akuntansi STIE
Lhokseumawe. Program studi ini didirikan berdasarkan SK Mentri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.39/D/o/2007 Tanggal 16
pT
No. 1 85e/SK/BAN-PT/Akred/ S / IX/ 20L6.

Maret 2007 dengan Akreditasi C berdasarkan SK BAN
AlamatAuditee

Kampus STIE Lhokseumawe, fl. Merdeka Brat No.18 Kutablang Lhokseumawe

Hasil Temuan**{3

Hasil temuan kegiatan AMI Tahun 2018 paaa erogram studi program
studi Akuntansi berdasarkan berita acara terdapat beberapa temuan
sebagai berikut:

1. Renop dan RIP Pmdi belum ada
2. RPS belum ada untuk semua MK
3. LEDT Belum ada, yang ada hanya laporan Evaluasi diri Borang

4.
5.

Prodi
Bukti kepemimpinan ka.prodi/ sek prodi belum ada
Belum ada upaya dan prestasi dalam memperoleh dana hibah

kompetitif

6.
7.

Data dosen belumterdolumentasi dengan lengkap dan baik
Modul ajar belum tersedia untuk semua MK

B.

Dokumen dosen tetap yang memperoleh hibah penelitian dan

pengabdian belum lengkap
9. MKpilihan belum sesuai standar BAN-pr
10' Pemebelajaran dengan menggunakan ICT belum dilakukaa
tapi
para dosen sudah diberi pelatihan awal
11. sistem Informasi yang digunakan baru sebatas KRS dan
KHS

online

sedangkan untuk administrasi lainnya baru dikaukan sosiarisasi

wawancara*.*{'*
Pengelola/Dosen
/Kepala Lab

Dosen/ kepala lab menyatakan, misar g6 yo meng"t ttril*trrl
ttt
akademih namun 14yo tidak mengetahui dan dilibatkan dalamiapat "tot,
keria
serta belum ada sosialisasi menyangkut pembuatan silabus,
GBpp, sAp dan
RPS tiap mata kuliah dan kontrak kuliah,
mahasiswa menyatakan 9T o/o puas ae

akademik
Hasil temuan berupa ketidaki

iawab Program studi Akuntansi, tetapi juga pihak srIE Lhokseumawe,
sehingga ketidaksesuaian dapat disellsaikan'dan pencapaian
sasaran
akademik sesuai dengan standar mutu BAN-pT.

Contoh : Berdasarkan k"eiut*
Akuntansi STIE Lhoksellmawe, dapat disimpulkan bahwa ,nurin
terdapat ketidaksesuaian a11tara
panduan operasional baku standar BAN PT yang menjadi
acuan penyelenggaraan pendidikan di
Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Lhokseumawe
dengan dok";; buktipelaksanaan.
Ketidaksesuaian ini diakibatkan ada beberapa standar
yang belum disosialisasikan,
ketidakpatuhan pelaksana terhadap standar, dan t**grv"
;umran dosen dan tenaga
kependidikan, dan kekurangfahaman ,e9g
etik.
e&pr"
rekomendasi yang diusulkan
lgde
adalah perlunya sosialisasi standar mutu BAN-PT
dan standa;Mffu srIE Lhok."*"*" y*g
lebih sistemik dan sistematis, penambahan jumlah t"o"gu
Jor"n dan tenaga t"p"oaia** sesuai
kebutuhan, dan penegakan kode etik di seluruh civitas
dud"-itu.

Lhokseumawe, 30 |uli 2018
Yang menyusun

Fauzan. S.P. M.Si

NIDN.1315107101

Badan Penjaminan Mutu (BpM)
STIE Lhokseumawe,20lg

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI'
TAHUN 2A18
Badan Penjaminan Mutu (BpM)

,ffi

STIE LHOKSEUMAWE

KantorpusatAamiffi
Kutablang - Lhokseumawe

Unit Kerja Audiri
Ruang Lingkup

: Mutu AkademikZ}LT
/201,8

Kriteria

Standar Mutu BAN-PT
Juti 2019 / pukul 09.00_selesai
: Prodi Akuntansi Kampus
STIE
:

Hari/tanggal

: 30

Lhokseumawe

A. FokusAudit : StandarMutuBAN-pT
B. Pelaksanaan:

.
.
.

Evaluasi Dokumen

Interview
Visitasi/Kuniungan lapangan

@umberF-prK
:Referensi
No
1

%

Visi dan Misi
Prodi

2

3

Pemahama

r

tentang

Peraturan

ruak prodi belum
memahami
pentingnya Renop
dan RIP di Prodi
Data dari

raaK aoa Laporan

pemahaman Visi
Misi
RPS belum ada-

untuk

semua

MK

Tata

Program

Pamong

Laporan Kerfa prodi

Xe.ji?an-

fi ealisasi

Akarpenyebab

RENOP danrup
Prodi belum ada

n Visi Misi

Akademik

4

Temuan

Butlrmutu

kuisioner belum
dianalisis

Kurikulum Baru
akan diterapkan
pada semester
bql-\ltt

Lw Lo f au L,

Rencana
Semester Ganjil

2018/201e

/rgusnls

Tindak f^*nirrt
Monitoring oteh
dan TiE BpM

zul8

P"rlu r"ge.,

dEEEil

Perlu dievaluasi
terhadapsemua
pengasuh

Kiil

MK

dosen

Belum dibuat oleh
ka. prodi

tidak ada, sedangkan
LEDT prodi hanya
ada ED Borang
dokumen hasil

secara berkala oleh

Sekolah Tinggi

evaluasi ka prodi

juga tidak ada
5

6

nepemrmpi
nan

Bukti/ dokumen
kepemimpinan
publik tidak arta

Upaya

Dtrrurn aaa upaya

menjamin
keberlanju

dan prestasi
dalam

tan prodi

memperoleh
dana hibah

kompetitif

betum dibuat

7.

Kurangnya
SDM Dosen

2.

Kurang
kreatifrrya
dosen prodi

Segera

hrru. dibGI

lerlu diberi paiEhan
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