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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pintu gerbang dimulainya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

terjadi pada tahun 2015. Akibatnya terjadi pasar bebas baik di bidang barang maupun 

jasa. Keterbukaan terhadap pasar sumber daya manusia professional juga akan terjadi. 

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM (sumber daya 

manusia) yang mampu bersaing, cerdas, terampil di Indonesia (Lubis, 2014). 

Jalur pendidikan merupakan salah satu cara untuk melakukan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Perguruan tinggi didorong untuk menghasilkan lulusan berkualitas 

(Dikti, 2010). Agar bangsa Indonesia dapat bersaing terhadap bangsa lain baik secara 

regional maupun internasional maka perlu dimantapkan suatu sistem pendidikan nasional 

yang kuat, berkualitas, terbuka (Tilaar, 2005).  

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat 

dalam 10 tahun terakhir. Data yang diperoleh dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi 

(PDPT) menunjukkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2015 adalah 

4273 buah padahal pada tahun 2005 jumlah perguruan tinggi masih 2428 buah. 

Peningkatan secara kuantitas ini perlu diimbangi dengan peningkatan mutu perguruan 

tinggi.     

 Upaya Pemerintah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas adalah 

dengan mewajibkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM-PT) (UU Nomor 

12, 2012). Sistem penjaminan mutu menjadi kebijakan nasional didukung dengan 

permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang SPM-PT (sistem penjaminan mutu 

pendidikan tinggi). Adapun sistem penjaminan mutu perguruan tinggi tersebut terdiri 

dari SPMI (sistem penjaminan mutu internal) yang dibuat dan diinternalisasikan secara 

otonomi oleh perguruan tinggi dan SPME (sistem penjaminan mutu eksternal) melalui 

penilaian akreditasi (Permendikbud, 2014). 

Akreditasi adalah proses pemberian nilai berdasarkan ketetapan kriteria standar 

pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional. Hasil akreditasi menggambarkan 

kelayakan prodi (program studi) dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan menjamin mutu eksternal di bidang akademik dan non akademik dalam 

rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terkhusus 

mahasiswa. Lembaga atau badan yang melakukan penilaian akreditasi sebuah perguruan 
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tinggi adalah BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dan LAM 

(Lembaga akreditasi mandiri) yang diakui oleh pemerintah (UU Nomor 02 Tahun, 2012). 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah salah satu perguruan tinggi 

penyelenggara pendidikan D III untuk jurusan keperawatan, kebidanan, gizi dan farmasi. 

Hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan didapatkan bahwa sejak tahun 2010 

hingga 2016, seluruh jurusan di Poltekkes Pangkalpinang terakreditasi C. Peningkatan 

hasil akreditasi dapat dilakukan dengan mempersiapkan dokumen evaluasi diri, data dan 

informasi pemenuhan tujuh standar dengan baik dan berkelanjutan. Salah satu standar 

penting yang membutuhkan sistem untuk mengaturnya adalah standar 5 yaitu standar 

yang terkait dengan akademik. Oleh sebab itu, sebuah aplikasi yang membantu 

penanganan masalah penjaminan mutu dibutuhkan di Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang.  

Dari hasil studi pendahuluan, gedung Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang masih 

dalam tahap pembangunan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi 

institusi tersebut dalam hal penyimpanan data dan dokumen. Selain itu jumlah SDM 

(sumber saya manusia) yang masih sedikit akan semakin menambah beban berat bagi 

institusi. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian akreditasi dengan segala keterbatasan 

dan hambatan yang ada, pembangunan sistem informasi penjaminan mutu merupakan 

fasilitas yang tidak dapat dipisahkan. 

Penelitian tentang pembangunan sistem informasi penjaminan mutu yang 

dilakukan Pratama (2014) hanya mengevaluasi kinerja dosen pada proses belajar dan 

mengajar. Hal yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2011) tentang 

perancangan sistem informasi penjaminan mutu perguruan tinggi hanya fokus pada 

bidang sumber daya manusia.  Implementasi penjaminan mutu harus dilakukan secara 

menyeluruh menyentuh semua aspek standar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

merancang suatu sistem informasi penjaminan mutu berbasis internet yang mampu 

menyentuh aspek evaluasi akademik dalam sistem penjaminan mutu di Poltekkes 

Kemenkes Pangkalpinang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan masalah yaitu : 

“Bagaimana perancangan sistem informasi penjaminan mutu akademik berbasis internet 

di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang” 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi aspek lain dalam penelitian ini dibutuhkan batasan jelas. Batasan 

masalahnya yaitu: 

1. Aplikasi berjalan dengan Browser di PC Desktop yang terhubung dengan internet 

2. Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan basis data 

MySQL. 

3. Data yang dikelola adalah data akademik yang meliputi monitoring evaluasi 

pembelajaran dan monitoring evaluasi kinerja dosen dan teman sejawat. 

4. Tidak meneliti tentang Kartu Rencana Studi (KRS). 

1.4 Tujuan 

Tujuan pada penelitian adalah mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu 

yang mengelola data dan informasi pemenuhan standar lima akreditasi serta evaluasi diri 

berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu baik internal dan eksternal di Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penulis dalam rangka penyelesaian penelitian ini adalah: 

a. Studi Pustaka  

 Studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan data, informasi, dan teori 

dari referensi cetak maupun elektronik. 

b. Wawancara dan Observasi  

  Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data penunjang 

seperti masalah yang dihadapi user sehingga dapat dikembangkan aplikasi yang 

sesuai dengan kebutuhan.  

c. Implementasi perangkat lunak 

  Implementasi merupakan tahap penerapan dari hasil analisa dan 

perancangan sistem. Hasil dari tahap implementasi adalah sebuah website yang 

diharapkan bisa sesuai dengan apa yang ada pada tahap analisa dan desain. 

d. Uji coba dan evaluasi 

  Menguji coba aplikasi yang telah dibuat dan mengevaluasi kelancaran dan 

kesesuaian fungsi dari perangkat lunak. 
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 1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yaitu: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab I dijelaskan apa latar belakang dari penelitian. Termasuk di 

dalamnya perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metode yang 

digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan penelitian. Di bab 

pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar dari keseluruhan laporan 

penelitian. 

b. BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab II menjelaskan teori yang mendasari tugas akhir ini. Isi pada bagian ini 

didapat melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan referensi. 

c. BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Bab III menjelaskan perancangan sistem berdasarkan judul yang telah dibuat, 

dengan rumusan masalah serta batasan masalah yang telah dibuat. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab IV menguraikan penjelasan tentang implementasi pembangunan aplikasi, 

pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan tahap-tahap pengujian yang 

dilakukan untuk menguji kelayakan system tersebut. 

e. BAB V PENUTUP 

 Pada bab terakhir yaitu penutup, dipaparkan kesimpulan keseluruhan bab. 

Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan sistem kemudian, agar 

sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 


