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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

ruang lingkup, serta sistematika laporan pada Jurusan Sistem Informasi. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan sumber daya manusia semakin terlihat dalam bidang Sistem 

Informasi di era modern ini. Di Indonesia sumber daya manusia banyak 

menggunakan bidang Sistem Informasi untuk membuat suatu keputusan pada 

sistem yang terintegrasi atau dikenal Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

(SISDM). SISDM merupakan program atau aplikasi komputer guna mengatur dan 

mengelola sumber daya manusia di perusahaan dalam mengambil keputusan 

dengan informasi yang diperlukan. 

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, membuat manusia 

terkena dampak aliran informasi yang harus diikuti. Hal ini membuat munculnya 

jurusan Sistem Informasi yang berperan penting pada penggunaan teknologi di 

bidang Information Technology. Universitas Kristen Maranatha mendirikan 

sebuah jurusan Sistem Informasi dalam mendukung sumber daya manusianya. 

Jurusan Sistem Informasi memberikan pembelajaran untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengakses, memproses dan mengelola sistem informasi yang 

tersedia secara efektif. Pembelajaran tersebut melibatkan perangkat keras dan 

lunak komputer dan tentunya sumber daya manusia itu sendiri. 

Sehubungan dengan ini, pada Universitas Kristen Maranatha jurusan 

Sistem Informasi melaksanakan penjaminan mutu kegiatan pembelajaran dengan 

melakukan audit internal 1tahun sekali yang dilakukan oleh Badan Pembinaan dan 

Pengembangan Jaminan Mutu (BPPJM). Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk 

melanjutkan hasil temuan audit yang telah sudah pernah di lakukan, guna 

memaksimalkan hasil audit sehingga pada Jurusan Sistem Informasi sesuai 

dengan 7 standar Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang ada: 

1. Bagaimana melakukan analisis hasil audit Sistem Informasi tahun 

2014? 

2. Bagaimana memperbaiki temuan audit dari hasil audit tahun 2014? 

3. Bagaimana melengkapi dokumen yang diperlukan untuk audit 

internal Sistem Informasi tahun 2015? 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Berikut adalah tujuan dari rumusan masalah:  

1. Menggunakan tujuh standar BAN PT (2008) yang meliputi Ruang 

Lingkup Audit 

2. Mengikuti dan Melakukan pengecekan dengan tujuh standar 

BPPJM. 

3. Membuat kebutuhan data informasi sesuai yang dibutuhkan pada 

kriteria peningkatan nilai mutu. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Beberapa lingkup audit untuk jurusan S1 Sistem Informasi berdasarkan 

pada standar BAN PT 2008, sebagai berikut: 

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian. 

II. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan 

Mutu. 

III. Mahasiswa dan Lulusan. 

IV. Sumber Daya Manusia. 

V. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik. 

VI. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi. 

VII. Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama. 

 

1.5 Sumber Data 

Sumber serta jenis data yang didapat dan digunakan untuk melakukan proses 

analisis pada Jurusan S1 Sistem Informasi adalah sebagai berikut: 
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 Data Primer 

o Wawancara 

o Observasi langsung 

 Data Sekunder 

o Buku 

o Teori 

o Data relevan lainnya 

 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian pada laporan yang dibuat ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang laporan ini, rumusan masalah yang terjadi 

dalam Jurusan Sistem Informasi, tujuan laporan, sumber data dan sistematika 

laporan. 

BAB 2 :KAJIAN TEORI 

  Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendasari proses audit 

pada Jurusan Sistem Informasi menggunakan 7 standar Audit Mutu Akademik 

Internal (AMAI). 

BAB 3 :ANALISIS DAN PERBAIKAN HASIL AUDIT 

  Berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi rancangan menggunakan 7 standar Audit Mutu Akademik Internal 

(AMAI). 

 BAB 4 : SIMPULAN DAN SARAN 

Penutup laporan yang berisi tentang simpulan dan saran untuk Jurusan Sistem 

Informasi. 

 

 


