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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan
Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Universitas Kuningan Tahun 2017/2018”
ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim
Audit Mutu Akademik Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas
Kuningan.
Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya
sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi di Universitas Kuningan.
Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat
meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi dan Fakultas di Universitas
Kuningan.
Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam
pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua
pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMAI Tahun 2017 - 2018.

Kuningan, Oktober 2018

Satuan Penjaminan Mutu
Universitas Kuningan
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BAB 1
PENDAHULUAN

a.

Latar Belakang
Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap program studi merupakan gambaran

kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sehingga pelaksanaannya harus
dipantau dan dipastikan berjalan. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas
Kuningan sebagai Lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan
mutu di setiap unit di seluruh Uniku memandang perlu mengaudit pelaksanaan
penjaminan mutu tersebut ditinjau kepatuhan Program Studi melaksanakan
Standar Mutu yang telah ditetapkan oleh Uniku.

b. Tujuan Pengukuran
Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Akademik Internal tahun akademik 2017-2018
adalah untuk mengukur tingkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam komponen:
Pembelajaran, Bimbingan Mahasiswa, Kemajuan dan Hasil Belajar Mahasiswa,
Penelitian dan Pengabdian, Organisasi dan Manajemen setiap Program Studi di
seluruh Uniku, sehingga aspek-aspek mana yang perlu dipertahankan dan aspekaspek mana yang perlu ditindaklanjuti.

c.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Audit Mutu Akademik Internal ini dilaksanakan pada bulan Oktober
tahun 2018.

d. Metode Analisis Data
Hasil Audit Mutu Akademik Internal akan dianalisis dengan metode
analisis deskriptif untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam dari setiap
aspek dalam Audit Mutu Akademik Internal.
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BAB II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

a.

Ruang Lingkup Standar AMAI 2017 – 2018
Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) tahun 2017, ruang

lingkup standar audit yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kuningan adalah
sebagai berikut :
Standar Mutu
Standar Proses Pembelajaran

Indikator


Proses pembelajaran yang berkualitas
dalam pengembangan proses akademik



Proses perkuliahan dan pemberian nilai
yang sesuai

dengan jadwal dengan

jangka waktu proses pembelajaran
sesuai dengan peraturan akademik.


Proses

pembelajaran

diselenggarakan

secara

yang
inter-aktif,

inspiratif, motivatif, dan memberikan
ruang yang cukup untuk menggali
kreativitas

dan

kemandirian

mahasiswa


Pembelajaran

berfokus

pada

mahasiswa (SCL) dengan tugas yang
inspiratif dan mandiri
Standar Penilaian Pembelajaran

Penangangan maupun upaya meningkatkan
kualitas akademik untuk mahasiswa yang
mempunyai nilai akademis kurang

Standar Sarana dan Prasarana



Pembelajaran

Upaya peningkatan fasilitas ruang kelas
yang dilengkapi dengan perangkat
audio visual



Peningkatkan fasilitas yang tersedian di
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perpustakaan.


Peningkatan koleksi buku-buku dan
jurnal

ilmiah

jumlah

serta

meningkatkan

jurnal

terakreditasi

berlangganan


Peningkatan

fasilitas

teknologi

informasi untuk mendukung proses
pembelajaran (misal e-learning)
Standar Pengelolaan Pembelajaran



Respon prodi untuk dapat memacu
serta mendukung mahasiswa untuk
lebih

bersemangat

dalam

menyelesaikan studi lebih cepat


Kecepatan dan ketepatan informasi
tentang

diijinkannya

mahasiswa

mengambil jumlah sks yang lebih
apabila syarat nilai mencukupi.
Standar Hasil Penelitian

Evaluasi terhadap penyelenggaraan seminar
yang diselenggarakan oleh Prodi

Standar Isi Penelitian

Penyesuaian penelitian dengan visi dan
misi masing-masing prodi

Standar Pendanaan dan Pembiayan

Pemanfaatan sumber dana lain diluar dana

Penelitian

mandiri serta memanfaatkan pihak yang
sudah bekerjasama dengan program studi

Standar Kerjasama

penambahan jumlah beasiswa dengan
memanfaatkan kerjasama yang sudah
dilakukan dengan pihak lain

Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Tatap Muka, Jumlah Kehadiran
Dosen,Presensi

Mahasiswa,

Realisasi

silabus/GBPP dan SAP, Waktu Kehadiran
Dosen, Jumlah dan Kualitas Konsultasi
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Mahasiswa,

Laporan

Pelaksana-an

Perkuliahan/praktikum/diskusi/tugas
mandiri,

Evaluasi

melalui

responden

mahasiswa terhadap kinerja dosen di
kelas, di laboratorium/praktikum, dan
pada pembimbingan tugas akhir/akademik
sesuai dengan buku Pedomak Akademik
Uniku
Standar Pembimbing Akademik

Dokumentasi pembimbingan aakademik
mahasiswa oleh Pembimbing Akademik

b. Deskripsi Audit
Tabel Daftar Pertanyaan

No

PERTANYAAN

1.

Apakah dokumen standar akademik, seperti : Kalender

Ref.

Y/T

Catatan

akademik prodi, pedoman penyusunan silabus mata
kuliah, SAP dan RPS telah dimiliki prodi
secara khusus, bukan sekedar mengikuti fakultas ?
2

3

4.
5.
6.
7.

Apakah tersedia fasilitas ruang dan peralatana audio
visual bagi dosen utnuk mempersiapkan kuliah ?
Apakah ada upaya yang dilakukan program studi bagi
mahasiswa dengan prestasi akademiknya berkurang ?
Apakah ada kelas non reguler/kerjasama/khusus
Apakah ada praktikum yang dilakukan dengan program
studi / fakultas lain
Apakah ada penggunaan alat laboratorium program
studi / fakultas lain
Apakah SKS praktikum berdiri sendiri dan dihitung dil
luar program studi
4
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9.
10
11
12
13

Apakah ada kenaikan jumlah rerata SKS yang diambil
mahasiswa pada 2 semester pertama dalam dua tahun
terakhir
Apakah terjadi kenaikan jumlah mahasiswa yang lulus
8 semester dalam dua tahun terakhir
Apakah ada penurunan jumlah mahasiswa drop-out
pada 4 semester pertama dalam dua tahun terakhir
Apakah terjadi peningkatan jumlah mahasiswa dengan
lama studi , 4 tahun dalam dua tahun terakhir
Apakah ada kenaikan rasio lulsan terhadap student
body dalam dua terakhir
Apakah pertemuan dosen PA-Mahasiswa untuk
bimbingan tugas akhir terdokumentasi
Pada umumnya semua Program Studi di lingkungan Universitas Kuningan

telah memiliki dokumen standar akademik yang telah sesuai dengan mekanisme
yang berlaku di Universitas Kuningan. Pelaksanaan kurikulum sebagaimana
dalam

dokumen

standar

akademik

telah

dilaksanakan

sesuai

tuntutan

perkembangan IPTEKS dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Kelemahan dokumen standar akademik Prodi di lingkungan Universitas Kuningan
adalah konten dari dokumen standar akademik tersebut masih sebagian besar
masih sekedar mengikuti dolkumen standar akademik Fakultas belum dibuat
secara maksimal sesuai kompetensi dan spesifikasi Prodi. Pada Standar Proses,
masih banyak dosen yang kurang sadar terhadap kebutuhan perencanaan
pembelajaran seperti Rencana Pembelajaran Semester/Silabus/SAP. Kehadiran
dosen dalam perkulihan sudah bagus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jumlah mata kuliah yang dilaksanakan dengan sistem e-learning belum
dilaksanakan secara efektif oleh dosen. Standar fasilitas ruang dan peralatan audio
– visual bagi dosen dalam perkuliahan semua Prodi di Fakultas Ekonomi belum
memadai sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Beberapa Prodi di
lingkungan Universitas Kuningan belum mempunyai sistem penjaminan mutu
soal ujian dan belum memiliki mekanisme baku dalam upaya mengakomodir
mahasiswa dengan prestasi akaademik yang kurang. Rataan kehadiran mahasiswa
dalam perkuliahan dan praktikum di semua Prodi sudah bagus sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Masih sebagian kecil prodi yang memiliki mata
kuliah praktikum dan penggunaan alat laboratorium dengan prodi / fakultas lain.
Sebagian besar prodi memiliki praktikum yang memiliki SKS mandiri. Sebagian
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prodi yang lain memiliki praktikum yang SKS nya tidak mandiri.
Hasil dari pelaksanaan standar mutu monitoring dan evaluasi terkait
kemajuan dan hasil belajar selama 2 tahun terakhir, menunjukan belum ada
peningkatan jumlah rerata SKS yang diambil mahasiswa pada 2 semseter pertama,
belum ada kenaikan jumlah mahasiswa lulus 8 semester dan atau kurang dari 4
tahun. Evaluasi terhadap aktifitas bimbingan mahasiswa oleh PA, dokumentasi
bimbingan telah dilakukan oleh sebagian besar prodi di Uniku namun belum
dilakukan sepenuhnyya oleh prodi-prodi dibawah Fakultas Ekonomi.
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BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang
telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
1) Prodi di lingkungan Universitas Kuningan telah memiliki dokumen
standar akademik yang telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di
Universitas

Kuningan

dan

telah

dilaksanakan

sesuai

tuntutan

perkembangan IPTEKS dan peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia.
2) Prodi di lingkungan Universitas Kuningan masih lemah dalam pembuatan
dokumen standar akademik Prodi di lingkungan Universitas Kuningan
yang sesuai kompetensi dan spesifikasi Prodi.
3) Kesadaran dosen di lingkungan Universitas Kuningan terhadap Rencana
Pembelajaran Semester (RPS)/Silabus/SAP masih rendah.
4) Pembelajaran dengan sistem e-learning belum dilaksanakan secara
maksimal oleh semua Prodi di lingkungan Universitas Kuningan.
5) Rataan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan/praktikum
sudah baik.
6) Prodi di lingkungan Universitas Kuningan belum mempunyai sistem
penjaminan mutu soal ujian dan belum memiliki mekanisme baku dalam upaya
mengakomodir mahasiswa dengan prestasi akaademik yang kurang
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BAB IV
REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan pada BAB III, maka Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
Universitas Kuningan memberikan rekomendasi kepada pimpinan sebagai berikut.
1) Untuk meningkatkan kesadaran dosen terhadap Rencana Pembelajaran
Semester

(RPS)/Silabus/SAP,

maka

Universitas

Kuningan

harus

mengadakan pelatihan/workshop/In House Training (IHT) penyusunan
administrasi pembelajaran tersebut.
2) Untuk meningkatkan penggunaan sistem pembelajaran e-learning, Pusat
Sistem Informasi (Pusinfo) Universitas Kuningan harus lebih intensif dan
massif menyosialisasikan penggunaan e-learning kepada seluruh dosen
dan bekerjasama dengan pimpinan fakultas serta pimpinan Program Studi.
3) Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi harus proaktif untuk membangun dan
melaksanakan sistem penjaminan mutu
4) Diperlukan adanya sistem yang terintegrasi untuk mengakomdir Gugus
Kendali Mutu (GKM) Prodi dalam melakukan Evaluasi Penjaminan Mutu
yang dapat berkordinasi dengan seluruh unit yang ada di Universitas
Kuningan dan dapat dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
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