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BAB 4 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Tujuh standar BAN-PT merupakan aspek audit internal untuk akreditasi 

sebuah perguruan tinggi. Audit internal merupakan kegiatan wajib yang harus 

dilakukan oleh perguruan tinggi dengan tujuan menilai apakah mutu kegiatan 

akademik maupun non-akademik telah sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan. Penilaian audit internal diadakan secara berkala setiap tahunnya 

mengikuti versi terbaru tujuh standar BAN-PT. 

 Kesimpulan dari penelitian audit mutu internal berdasar tujuh standar 

BAN-PT di jurusan Sistem Informasi Universitas Kristen Maranatha disimpulkan 

cukup baik berjalan sesuai standar yang berlaku. Berikut tahapan yang dilakukan 

saat penelitian, yaitu:  

1. Tahap mengumpulkan hasil analisis audit Sistem Informasi tahun 

2014. Pada tahap ini peneliti melihat hasil audit Sistem Informasi 

tahun sebelumnnya dinilai sudah bernilai baik. 

2. Tahap memeriksa hasil audit Sistem Informasi tahun 2014. Tahap ini 

memeriksa setiap butir mana yang bernilai baik dan tidak baik. Nilai 

tersebut dapat di nilai dengan tabel berikut: 

Tabel 4.1 Persentase Butir 4 

Standar BAN-PT Persentase 

Butir 4 

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

0% 

6.  Pembiayaan,  Sarana dan Prasarana, serta Sistem 

Informasi 

0% 

7.  Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan  

Kerjasama 

8% 

5. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana 

Akademik 

14% 

4. Sumber Daya Manusia 17% 

3. Mahasiswa dan Lulusan 21% 

1.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi 

Pencapaian 

25% 

Keterangan: 

 Nilai terendah adalah 0%. 
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 Nilai tertinggi adalah 100%. 

Standar 1 merupakan standar bernilai baik terlihat dari persentase 

butir 4 dengan persentase tertinggi yaitu 25%. Standar 2 dan 6 

merupakan standar bernilai tidak baik dengan persentase 0%. 

3. Mengumpulkan dan menunjukkan sumber data digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan kekurangan data jurusan Sistem Informasi. 

Sehingga data-data digunakan untuk menambah nilai mutu dari 

perhitungan Persentase Butir 4. 

 

 

4.2 Saran 

Jurusan Sistem informasi sudah memiliki standar yang baik, namun 

demikian masih terdapat beberapa kekurangan agar sesuai dengan tujuh standar 

BAN-PT. Berikut adalah saran untuk penelitian berikutnya, yaitu: 

1. Melakukan pembaharuan data setiap tahunnya (minimal 3 tahun) 

agar data lebih relevan saat ditunjukan pada proses akreditasi. 

2. Penelitian terkait metode penyimpanan yang memudahkan dalam 

mengakses data-data dan informasi untuk kelengkapan hasil audit 

agar terpusat pada jurusan. 

 


