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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan dinamis dalam dunia saat ini telah membuat negara-negara 

penguasa dunia menentukan nasib mereka sendiri. Dewasa ini, telah menjadi 

catatan bahwa kekayaan atau kemakmuran bangsa sangat tergantung pada kualitas 

pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sistem pendidikan tinggi 

suatu bangsa merupakan “mesin penciptaan tenaga kerja” sebagai prosesnya 

bangsa-bangsa harus meningkatkan kualitas secara terus-menerus untuk dapat 

bersentuhan dengan realitas perubahan saat ini, dalam dimensi teknologi, sosiologi, 

dan ekonomi. Sistem pendidikan tinggi yang berkualitas akan menghasilkan 

keterampilan yang berkualitas dan kapasitas manusia yang berkualitas. Oleh karena 

itu, dalam penyesuaian dengan kebutuhan untuk negara-negara berkembang seperti 

Indonesia harus menerapkan Perbaikan Kualitas Berkelanjutan (CQI), Total Quality 

Management (TQM) di universitas dan administrasi Pendidikan Tingi untuk tujuan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Implementasi TQM dan CQI dalam sistem 

Pendidikan Tinggi akan sangat membantu memperluas keterampilan dan kapasitas 

staf akademik serta akan menghasilkan peningkatan pada Human Capital 

Development  suatu bangsa yang megakibatkan pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan teknologi, inovasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menuju 

Pembangunan Nasional. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggariskan bahwa pendidikan dilakasnaakan melalui satu sistem pendidikan 

untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia Indonesia. Lebih anjut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 lebih menegaskan keseriusan pemerintah akan perlunya acuan mutu 

pendidikan nasional kedalam delapan standar nasional pendidikan untuk berbagai 

jenis dan jenjang pendidikan. Adapun standar nasional pendidikan (SNP) terdiri 

atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 
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Memahami standar nasional pendidikan dengan menyeluruh merupakan suatu 

upaya yang baik yang dapat dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, lebih dari itu 

untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dibutuhkan kesadaran akan pentingnya 

penjamin mutu dan peningkatan mutu pendidikan tinggi semakin digiatkan dalam 

berbagai upaya pembangunan pendidikan. Mengacu pada sasaran pembangunan 

pendidikan yang hendak dicapai, arah kebijakan pendidikan pembangunan nasional 

2015-2019 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kemendikbud, 

2015). Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yaitu : “Terbentuknya 

insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan 

berlandaskan gotong royong”. Kemendikbud menetapkan misi yang ke-3 yaitu: “ 

mewujudkan pembelajaran yang bermutu”. Misi ini dapat dimaknai bahwa untuk 

mewujudkan pembelajaran yang bermutu dengan meningkatkan mutu pendidikan 

sesuai lingkup standar nasional pendidikan, serta memfokuskan kebijakan 

berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk mengahadapi persaingan global 

(Kemendikbud, 2015). 

Sejak  otonomi  perguruan  tinggi  atau  kemandirian  perguruan  tinggi untuk 

mengelola sendiri lembaganya diintroduksikan di dalam Pasal 50 ayat   (6)   UU   

Sisdiknas   UU   No.   20   Tahun   2003   Tentang   Sistem Pendidikan Nasional, 

pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi  tujuan  utama  dari  

implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).  SPM 

Dikti tersebut dikokohkan oleh UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(UU Dikti), dengan mengaturnya di dalam satu bab tersendiri, yaitu bab III UU 

Dikti. Pasal 53 dalam bab III UU Dikti tersebut mengatur bahwa SPM Dikti terdiri 

atas: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh 

Perguruan Tinggi, dan (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang 

dilakukan melalui akreditasi. 
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Gambar 1.1 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Sumber: Buku Pedoman SPMI 2018 

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di 

perguruan tinggi dimulai dari: 

1) Perencanaan SMPI 

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah 

disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen 

Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen 

Formulir yang digunakan dalam SPMI;   

2) Pelaksanaan SMPI 

Menerapkan  isi  dari  semua  dokumen  SPMI  yang  telah  disusun  dan  

ditetapkan  dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1; 

3) Evaluasi dan Pengendalia SMPI 

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan 

berbagai kekurangan  dalam  pelaksanaan  SPMI,  sebagaimana  dimaksud  pada  

angka  2,  untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; dan   

4) Pengembangan SPMI 

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan 

rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, 

sebagaimana dimaksud pada angka  3,  sehingga  SPMI  semakin  mampu  

mewujudkan  budaya  mutu  suatu  perguruan tinggi.   
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Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai 

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen 

Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, 

yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini 

memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar 

Dikti).   

Sebagaimana ditunjukkan di banyak negara, saat ini penjaminan mutu 

(Quality Assurance QA) dalam konteks Indonesia lebih erat terkait dengan 

pengukuran mutu berdasarkan standar daripada lebih berfokus pada peningkatan 

mutu. Pembahasan tentang QA lebih terkait untuk mengontrol dan memenuhi 

standar dalam pendidikan daripada membicarakan kualitas apa dan bagaimana hal 

itu dapat ditingkatkan (Snyder dan Fredriksson, 2005). Namun demikian, seiring 

dengan kebijakan otonomi  perguruan  tinggi  atau  kemandirian  perguruan  tinggi, 

pergeseran paradigma telah mengarah pada pentingnya peningkatan mutu yang 

tumbuh dan berkembang dari dalam yang dapat dilakukan melalui penjaminan mutu 

internal. 

Upaya meningkatkan mutu hasil pendidikan tinggi, salah satunya 

dilaksanakan melalui penerapan Total Quality Manajemen (TQM). Total Quality 

Manajemen didefinisikan sebagai integrasi dari semua fungsi dan proses dalam 

organisasi untuk memperoleh dan mencapai perbaikan serta perbaikan peningkatan 

kualitas barang sebagai produk dan layanan yang berkesinambungan. Hal itu 

merupakan pendekatan sistem yang menganggap bahwa setiap interaksi harus 

terjadi antara berbagai unsur dalam organisasi. Dengan demikian keefektifan yang 

utuh dari sistem akan lebih tinggi dari pada jumlah masing- masing hasil sub sistem 

secara sendiri-sendiri. Di perguruan tinggi peningkatan mutu dapat di definisikan 

sebagai sekumpulan prinsip atau teknik yang menekankan bahwa peningkatan mutu 

harus bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus menerus dan 

berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasinya guna 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 

Menurut Djam’an Satori (2016: 139) TQM dapat dipahami sebagai filosofi 

perbaikan tanpa henti hingga tujuan organisasi dapat dicapai dan dengan melibatkan 

segenap komponen dalam organisasi tersebut. Continuous quality improvement 
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adalah proses penjaminan mutu berkelanjutan yang menempatkan budaya mutu 

(quality culture) sebagai bagian dari kehidupan satuan pendidikan. Sehingga quality 

assurance merupakan tanggung jawab satuan pendidikan sendiri yang 

menempatkan sistem penjaminan mutu sebagai bagian integral dari manajemen 

sistem. Artinya, upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak bisa diwujudkan 

tanpa ada usaha perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di 

setiap satuan pendidikan yang didukung oleh semua warga institusi. 

Yonatan Parassa (2011:2) mengemukakan salah satu langkah yang baik dalam 

peningkatan mutu suatu institutsi adalah evaluasi diri. Dengan  melakukan  evaluasi  

diri dan audit mutu akademik internal akan dapat dipahami bersama oleh segenap 

anggota satuan pendidikan baik Program studi, Jurusan, Fakultas maupun tingkat 

Perguruan tinggi segala kelebihan dan kelemahan institusinya sehingga langkah-

langkah perbaikan dan titik tekan pengembangan dapat dilakukan dengan tepat 

sehingga akan menghemat waktu pencapaian tingkat mutu yang dikehendaki. 

Kegiatan evaluasi diri dan audit mutu akademik   internal   dapat   dikaitkan   atau 

diikuti  oleh  evaluasi  eksternal  atau akreditasi, namun hal ini tidaklah menjadi 

keharusan, artinya evaluasi diri dan audit mutu akademik internal lebih baik 

diinternalisasikan  sebagai  bagian  dari budaya peningkatan mutu. 

Salah satu kebijakan pemerintah yang sedang dikembanngkan dan mulai 

dilaksanakan di satuan pendidikan adalah program evaluasi-diri. Dalam Pedoman 

Evaluasi Diri (2011:3) dijelaskan evaluasi-diri merupakan upaya program 

studi/perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan 

dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program 

studi/perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, 

tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan analisis itu dapat 

dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program 

studi/perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara objektif. 

Sesungguhnya, evaluasi-diri bagi program studi dan perguruan tinggi bukan 

hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus tertentu, misalnya 

dalam rangka menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, atau untuk mengajukan 

proposal suatu proyek tertentu, melainkan seyogianya menjadi suatu aspek dalam 

daur pengembangan program studi/perguruan tinggi, penjaminan mutu internal, 
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perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta 

memutakhirkan pangkalan data setiap program studi/perguruan tinggi. Apabila 

evaluasi-diri telah menjadi “budaya”, maka program studi/perguruan tinggi akan 

selalu siap dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan (updated), apabila 

diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu 

evaluasi-diri seyogianya dilakukan secara berkala untuk 

memperbaharui/memutakhirkan pangkalan data dan informasi secara 

berkelanjutan. 

Dari sosialisasi dan pelaksanaan evaluasi-diri perguruan tinggi yang terlihat 

cukup signifikan adalah dengan mulai terbangunnya budaya mutu, pemenuhan 8 

standar nasional pendidikan, pemenuhan kepuasan pelanggan, peningkatan mutu 

berkelanjutan hingga perhatian akan keterserapan lulusan di dunia kerja. Lebih 

lanjut, dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang 

berkesinambungan dengan evaluasi-diri ini berdampak terhadap penilaian 

akreditasi. Dimana masih terdapat permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan 

penilaian akreditasi perguruan tinggi antara lain disimpulkan sebagai berikut: 

1) Penjabaran visi menjadi misi, tujuan, dan sasaran masih lemah, kurang 

memperlihatkan prioritas, tidak ada kerangka waktu/pentahapan;  2) Renstra/Renop 

atau dokumen sejenis tidak tersedia, atau kalaupun ada isinya kurang menjelaskan 

keterkaitannya dengan VMTS; 3) Tata Pamong tidak didukung SOP dan panduan 

sistem pengelolaan yang lengkap sehingga mutu proses sulit dinilai; 4) Monitoring 

dan evaluasi berkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu tidak kontinyu, dan bukti 

dokumen tidak ada; 5) Tidak memiliki database mahasiswa dan alumni sehingga 

tidak diketahui kinerja pembelajaran dan serapan lulusan di masyarakat; 6) Sarpras 

dan fasilitas layanan untuk mahasiswa kurang; 7) Sistem perencanaan, monitoring, 

evaluasi, rekam jejak kinerja dosen tidak jelas; tidak berjalan; tidak ada bukti 

dokumen; 8) Partisipasi dosen dalam kegiatan akademik seperti publikasi, seminar, 

pelatihan rendah; keikutsertaan dalam organisasi profesi juga masih rendah sekali, 

9) Mata kuliah tidak sesuai dengan standar/rumusan kompetensi; 10) Kehadiran 

dosen dalam pembelajaran rendah (<70%). 

Data empiris mengindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan evaluasi-

diri dan penjaminan mutu selama ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai 
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terbukti dengan masih terdapat permasalahan yang diketahui pada saat pelaksanaan 

penilaian akreditasi. Begitupun perkembangan penelitian yang terkait dengan 

pelaksanaan dan perkembangan konsep evaluasi diri di perguruan tinggi khususnya 

perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B, C atau bahkan belum terakreditasi. 

Oleh karena itu, perlu dieksplorasi lebih lanjut apakah kebijakan pelaksanaan 

evaluasi-diri dengan segala dinamikanya ini berdampak langsung pada Efektivitas 

pelaksanaan evaluasi-diri dan mempengaruhi proses penjaminan mutu di tingkat 

pendidikan tinggi yang sudah mulai dibangun oleh dinas Kementrian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Graham Handscomb dan John MacBeath (2003) 

menyoroti pentingnya potensi penelitian untuk berkontribusi terhadap peningkatan 

mutu perguruan tiggi. Penekanan bahwa praktek-praktek pendidikan harus berbasis 

hasil penelitian semakin banyak dikemukakan untuk meminimalisir praktek-

praktek pendidikan yang berbasis kebijakan semata. Oleh karena itu penulis merasa 

perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauhmana pelaksanaan 

evaluasi diri program studi berkontribusi pada pelaksanaan proses penjaminan mutu 

internal di tingkat pendidikan tinggi.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Sejak diberlakukannya otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan 

tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya diintroduksikan di dalam Pasal 50 ayat 

(6) UU Sisdiknas UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari 

implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Kemudian 

SPM Dikti tersebut dikokohkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (UU Dikti) tentang SMPI dan SPME, hal ini memberikan kemandirian dan 

keleluasaan kepada Perguruan Tinggi untuk berkembang, meningkatkan mutu 

secara berkelanjutan, menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sehingga 

mampu bersentuhan dengan realitas perubahan yang dinamis, berkontribusi dalam 

pembangunan bangsa. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti perlu membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 
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1) Fokus dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana Efektivitas pelaksanaan 

evaluasi diri sebagai salah satu management tool dari proses penjaminan mutu 

di tingkat perguruan tinggi.  

2) Untuk memahami pelaksanaan evaluasi-diri diperlukan pemahaman utuh 

mengenai system penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi, sehingga 

dengan tidak memisahkan konteks perguruan tinggi khususnya program studi 

sebagai bagian dari sebuah system penjaminan mutu pendidikan, penelitian ini 

akan lebih menitik beratkan implementasi evaluasi-diri di program studi pada 

tingkat pendidikan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Identifikasi Masalah 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengeksplorasi tahapan-tahapan proses pelaksanaan evaluasi-diri program studi 

yang mendukung proses penjaminan mutu internal. Dan perumusan permasalahan 

dirinci ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1 

Akuntansi Universitas Parahyangan? 

2) Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Evaluasi-Diri Program Studi S1 Akuntansi 

Universitas Parahyangan, mencakup: 

(1) Bagaimana pemahaman dan persepsi dari ketua jurusan, dosen dan staf 

program studi terhadap konsep evaluasi-diri? 

Penjaminan Mutu 

Internal 

UU No 20 Tahun 2003  

& 

UU No 12 Tahun 2012 

Alat Manajemen 

Evaluasi Diri 

AKREDITASI 

Dokumen 

Evadir 
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(2) Bagaimana ketua program studi mengelola pelaksanaan evaluasi diri 

program studinya? 

(3) Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi-diri program studi yang 

dilakukan? 

(4) Apakah ketercapaian hasil evaluasi-diri telah menjadi dasar dalam 

penyusunan tidak lanjut peningkatan mutu program studi secara 

berkelanjutan? 

3) Apasaja Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Evaluasi-Diri dalam 

Mendukung Proses Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1 Akuntansi 

Universitas Parahyangan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa Efektivitas pelaksanaan evaluasi diri program studi dalam mendukung 

proses penjaminan mutu internal di tingkat pendidikan tinggi. 

Selaras dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui dan Menganalisa Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Program 

Studi S1 Akuntansi Universitas Parahyangan. 

2) Mengetahui dan Menganalisa Efektivitas pelaksanaan Evaluasi-Diri Program 

Studi S1 Akuntansi Universitas Parahyangan, mencakup: 

(1) Pemahaman dan persepsi dari ketua jurusan, dosen dan staf program studi 

terhadap konsep evaluasi-diri. 

(2) Peran ketua program studi mengelola pelaksanaan evaluasi diri program 

studinya. 

(3) Memaparkan proses pelaksanaan evaluasi-diri program studi. 

(4) Tindak lanjut ketercapaian hasil evaluasi-diri dalam penyusunan rencana 

peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan. 

3) Mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat Pelaksanaan Evaluasi-Diri 

dalam Mendukung Proses Penjaminan Mutu Internal Program Studi S1 

Akuntansi Universitas Parahyangan.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

program studi pada tingkat pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan 

evaluasi-diri yang berdampak terhadap penjaminan mutu baik dari secara 

konseptual maupun kontekstual. 

Adapun rincian manfaat penelitian: 

1) Secara praktis, evaluasi-diri program studi dalam konteks penelitian kinerja 

program studi telah menjadi komponen dalam penjaminan mutu internal prodi 

dan pelengkap dari penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi prodi serta 

evaluasi eksternal lainnya. Oleh karenanya perlu dipastikan bahwa pelaksanaan 

evaluasi diri prodi dalam pencapaian budaya mutu dapat dipahami oleh prodi 

dengan baik. 

2) Secara teoritis, hasil penelitian ini secara teori akan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen pendidikan dan 

administrasi pendidikan yang luas dan berkembang secara terus menerus. 

1.6 Struktur Organisasi Tesis 

Tesis ini terdiri dari enam bab, dengan rincian sebagai berikut:  

1) Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi tesis.   

2) Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari kajian pustaka yang berisi tentang 

Perencanaan pendidikan, Kebutuhan guru, Standar Nasional Pendidikan,  serta 

kerangka berpikir. 

3) Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metodologi penelitian yang 

menguraikan waktu dan tempat penelitian, fokus penelitian, metode dan 

pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data serta pedoman pengumpulan data. 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

dari penelitian yang dilakukan serta menganalisis hasil sesuai dengan konsep 

yang relevan. 

5) Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, berisikan poin-

poin penting dari penelitian, diskusi serta saran. 


