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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan 

sehingga kegiatan Audit Mutu Internal semester ganjil pada Tahun Akademik 2021/2022 ini dapat 

terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan 

dokumen di semua bidang yang diaudit. 

Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan muti 

internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang 

ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan Politeknik dalam 

pencapaian visi misi institusi. 

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu 

internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya 

kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan institusi. 

 

 

Banda Aceh, 22 Agustus 2022 

Pelaksana, 

 

 

Tim Penyusun 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai 

bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Pelaksanaan AMI PT ini merupakan amanat 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan 

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI 

memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi 

Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, 

dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 

dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).  

Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem 

manajemen mutu (SMM) yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan 

strategi dan sasaran mutu Politeknik Kutaraja yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. 

Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi, 

bahkan menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Selain itu juga sebagai bentuk tanggungjawab 

penjaminan mutu Politeknik Kutaraja secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI Politeknik Kutaraja, 

AMI PT juga sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam 

periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap 

komponen ketidaksesuaian. 

 

II. TUJUAN AUDIT:  

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.  

2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat 

didalam standar mutu.  

3. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.  

4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.  

5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.  

 

III. LINGKUP AUDIT:  

1. Dokumen Sistem Penjamian Mutu  

2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu  

3. Sumber Daya Manusia  

4. Evaluasi dan Perbaikan  

 

 



IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:  

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Wakil Direktur Akademik dan Kaprodi  

2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan 

terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.  

3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.  

 

V. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL  

Instrumen Audit Mutu Internal yang dipergunakan adalah Instrumen Audit Tahun 2022. Untuk 

memudahkan, instrumen audit diberi skor sehingga audit menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Adapun 

instrumen audit mencakup: 

Tabel 1 : Instrumen Audit  

No Aspek  

A Organisasi dan Perencanaan  

B Manajemen Sumberdaya 

C Pelaksanaan Proses Akademik  

1 Kurikulum  

2 Rencana Studi Mahasiswa: Syarat, Tatacara, Perubahan  

3 Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum  

4 Pelaksanaan KKP, Tugas Akhir, Ujian Akhir  

D Standar Pendidikan  

E Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  

F Standar Penelitian  

G Standar Pengabdian Masyarakat  

Instrumen audit diberi Skor 0 – 3, dimana temuan yang bernilai 0 – 1 termasuk kategori temuan Mayor 

(Ketidaksesuaian/KTS), sedangkan 2 menunjukkan adanya ketidaksesuaian Minor (Observasi/OB), 

sedangkan 3 merupakan bentuk ideal (kesesuaian). 

 

VI. TEMUAN AUDIT 

Temuan Mayor 

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Politeknik Kutaraja, ditemukan beberapa 

temuan dengan kategori mayor. Temuan mayor (berat) adalah ketidak sesuaian yang memiliki dampak 

luas terhadap sistem penjaminan mutu internal. Beberapa temuan dalam kategori mayor diantaranya, 

Bidang kemahasiswaan ditemukan bahwa tidak ada prestasi non-akademik, lalu tidak semua IKU sudah 

berjalan karena ada beberapa yang masih belum terlaksana seperti IKU mengenai dosen yang 

berkegiatan di luar kampus dan prodi berstandar internasional. Tidak hanya pada bidang 

kemahasiswaan, pada bidang Akademik ditemukan juga temuan berat berupa tidak maksimalnya 

pengelolaan pembelajaran seperti Pemantauan proses pembelajaran yang sudah terdokumentasi 

namun tidak dijadikan sebagai peningkatan mutu proses pembelajaran, PkM DTPS yang dalam 



pelaksanaannya belum melibatkan mahasiswa program studi dalam setahun terakhir, tidak dilakukan 

analisis capaian pembelajaran lulusan. Jika ditinjau temuan pada Program Studi, temuan berat rata-rata 

program studi adalah RPS belum lengkap dan belum memuat kedalaman, keluasan dan ada beberapa 

yang tidak sesuai dengan CPL, selanjutnya dosen juga belum sepenuhnya menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu SCL. 

Temuan Minor 

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Politeknik Kutaraja, ditemukan beberapa 

temuan dengan kategori minor diantaranya, ditemukan bahwa pada bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sudah terdapat hasil penelitian, namun publikasi ilmiah dari hasil penelitian dalam 

setahun sangat kurang. Selanjutnya secara umum ditemukan bahwa Sarana dan prasarana 

pembelajaran hampir cukup, namun belum bisa menyediakan sarpras serta aksesibilitas yang lebih 

untuk menjamin pencapaian pembelajaran, kegiatan belum maksimal seperti belum ada seminar 

nasional dan internasional. 

 

VII. KESIMPULAN AUDIT 

Tim Audit menyimpulkan bahwa masih ada banyak temuan yang diperoleh dari berbagai bidang, baik 

temuan mayor maupun temuan minor, sehingga hasil dari temuan tersebut perlu untuk ditindaklanjuti 

secara lebih lanjut untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dimasa depan. 



























































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus 2 TA 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Penandatangan Serah Terima Dokumen dari Auditor Internal kepada Ketua Lembaga 

Penjaminan Mutu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4. Penandatanganan Serah Terima Dokumen dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu kepada 

setiap Kepala Bidang. 
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