
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menghadapi era globalisasi, tingkat persaingan Perguruan Tinggi 

(PT) meningkat karena persaingan tidak lagi terjadi di antara PT di dalam satu 

negara saja tetapi persaingan akan terjadi antarnegara. Agar dapat bertahan hidup 

di dalam masa sulit ini serta untuk mengantisipasi masa depan, PT Indonesia perlu 

mempersiapkan diri, khususnya meningkatkan beberapa aspek, seperti (a) Mutu 

lulusan, ditunjukan oleh tampilan dari para lulusan PT tersebut, maupun produk 

lain seperti hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (b) Efisiensi yang 

dapat ditunujukkan dari mutu proses pendidikan yang dilakukan; (c) Efektivitas; 

artinya semua proses yang dilakukan adalah benar dan diperlukan sesuai 

kebutuhan yang direncanakan; misalnya hasil lulusan dapat diserap oleh para 

pemakai tenaga kerja karena pengetahuan yang dimiliki relevan dengan kebutuhan 

dunia usaha, serta hasil penelitian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan. 

(Soerjanings ; 2004). 

Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus melakukan 

akreditasi. Setiap Perguruan Tinggi (PT) tentunya memiliki cita-cita menjadi satu 

diantara sekian banyak world-class university, dimana pernyataan tersebut 

biasanya muncul dalam visi Perguruan Tinggi tersebut. Di Indonesia status 

akreditasi suatu Perguruan Tinggi merupakan cermin kinerja Perguruan Tinggi 

https://www.researchgate.net/publication/318985721_Peningkatan_Mutu_Proses_Perguruan_Tinggi_Melalui_Sistem_Mutu_Iso_9000).(Sumber:T.W.Soerjanings
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yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi suatu 

program studi yang diselenggarakan. Peringkat pengakuan yang diberikan oleh 

pemerintah pada Perguruan Tinggi didasarkan atau hasil akreditasi PT yang 

dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT), dengan melakukan 

akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi. 

Peningkatan kualitas institusi pendidikan merupakan suatu tantangan yang 

penting untuk dapat menjamin tersedianya tenaga kependidikan yang bermutu. 

Dengan melakukan penetapan standar serta dilaksanakannya akreditasi maka 

dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, baik yang merupakan institusi 

pemerintah maupun swasta. Dengan terjadinya perubahan kebutuhan secara cepat 

dan kompleks maka diperlukan pola pendidikan yang mantap dan akomodatif 

terhadap berbagai perkembangan di segala sektor. Pengaruh globalisasi bagi 

perkembangan dunia pendidikan akan lebih banyak terjadi. Keadaan ini 

peningkatan mutu pendidikan harus sesuai dengan standar kompetensi nasional 

maupun internasional. 

Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja yang dijadikan sebagai 

alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan Universitas baik dari segi mutu, 

efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Menurut data yang diambil 

dari website resmi Lembaga BAN-PT (https://banpt.or.id/data akreditasi), tercatat 

ada 39 Institusi terakreditasi A, 682 Institusi terakreditasi B dan 942 Institusi 

terakreditasi C seperti bisa dilihat di grafik berikut : 

https://banpt.or.id/data%20akreditasi
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Grafik 1.1. Peringkat Akreditasi Institusi Per Wilayah 

(https://www.banpt.or.id/data akreditasi diakses tanggal 24 Agustus 2019) 

 

Lebih lanjut jika dilihat breakdown akreditasi berdasarkan jenis institusi 

bisa digambarkan sebagai berikut dimana khusus untuk Institusi PTS tercatat : 

Grafik 1.2. Peringkat Akreditasi Institusi Per Jenis Institusi 

(https://www.banpt.or.id/data akreditasi diakses tanggal 24 Agustus 2019)  

 

https://www.banpt.or.id/data%20akreditasi
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Kemudian jika dilihat berdasarkan Institusi per Propinsi, menurut data di 

website BAN-PT, ditemukan sebanyak 505 Institusi telah akreditasi A, 458 

Institusi telah terakreditasi B dan 72 Institusi telah terakreditasi C. Berikut gambar 

akreditasi Institusi per Propinsi yang berada di pulau Jawa sebagai berikut : 

 
Grafik 1.3. Peringkat Akreditasi Institusi Per Provinsi 

(https://banpt.or.id/grafik_per_jenis diakses tanggal 20 Juli 2019) 

 

Dari data di grafik 1.3 di atas, ternyata Provinsi Jawa Barat memiliki 

jumlah Institusi yang terbanyak kedua di bawah Provinsi Jawa Timur. Persaingan 

yang terjadi diantara perguruan tinggi agar terus menerus meningkatkan 

pendekatan strategi untuk meningkatkan input mahasiswa baru perguruan tinggi 

yang bersangkutan. Di sinilah peran akreditasi berada. Banyak perguruan tinggi 

yang masih memandang akreditasi sebagai kontrol dan pengawasan pemerintah 

terhadap Perguruan Tinggi. Ada pula Perguruan Tinggi yang memaknai akreditasi 

hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban.  

https://banpt.or.id/grafik_per_jenis
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Dalam artikel yang berjudul “Akreditasi Sebagai Bentuk Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi” yang ditulis oleh Prof. Dr. Muslimah Widiastuti, 2013 

menyatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan 

mutu eksternal Perguruan Tinggi, dan dari akreditasi itu pula Perguruan Tinggi 

bisa lebih memacu dirinya serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu 

perguruan tingginya. Akreditasi itu merupakan ruh bagi perguruan tinggi negeri 

(PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS). Namun, kondisi riil menunjukkan 

masih ada beberapa dosen, terutama PTN yang belum memilki kesadaran 

pentingnya akreditasi. (http://www.umy.ac.id/akreditasi-sebagai-bentuk-

penjaminan-mutu-perguruan-tinggi.html)   

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi 

dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu institusi perguruan tinggi 

berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan 

manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut (Sumber : 

BAN-PT, Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2008): 

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi 

telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga 

mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan 

perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. 

2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan 

dan mempertahankan mutu yang tinggi 

http://www.umy.ac.id/akreditasi-sebagai-bentuk-penjaminan-mutu-perguruan-tinggi.html
http://www.umy.ac.id/akreditasi-sebagai-bentuk-penjaminan-mutu-perguruan-tinggi.html
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3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam 

transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta 

pengakuan dari badan atau instansi yang lain. 

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan 

dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi yang diukur 

berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT. Standar akreditasi 

adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standar akreditasi 

terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai 

dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat 

kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) 

evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan 

perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk 

menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi 

perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.  

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup standar tentang komitmen 

perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan 

komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational 

effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu (Sumber : Buku 

Naskah I Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2011) : 
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1.  Standar 1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian 

2.  Standar 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Dan 

Penjaminan Mutu 

3.  Standar 3 Mahasiswa Dan Lulusan 

4.  Standar 4 Sumber Daya Manusia 

5.  Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik 

6.  Standar 6 Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Sistem Informasi 

7.  Standar 7 Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Kerjasama 

Widi Yunani, 2016 dalam artikelnya yang berjudul “Manfaat Akreditasi 

dari BAN-PT” menyatakan bahwa kualitas para lulusan dan akreditasi lembaga 

maupun program studi, sedikit banyak bergantung pada kualitas dosen pengajar. 

Para dosen ini besar perannya dalam menentukan nilai akreditasi dan menjamin 

lulusan yang berkualitas. Dosen dituntut mempunyai rasa memiliki terhadap 

program studi di perguruan tinggi tempatnya bernaung. Para dosen sebaiknya tak 

lagi menggunakan pola pikir lama yaitu, kerja tidak kerja, rajin tidak rajin tetap 

dibayar. Dosen harus memiliki kesadaran bahwa akreditasi sangat penting bagi 

para lulusan dan keberlanjutan program studi (program studi). Dengan demikian 

kualitas pendidikan di perguruan tinggi makin lama akan menunjukkan 

peningkatan signifikan, seiring kesadaran para dosen dalam menjaga dan 

meningkatkan akreditasi perguruan tinggi tempatnya mengabdi. 
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(https://www.duniadosen.com/manfaat-akreditasi-dari-ban-pt/) diakses tanggal 26 

Juli 2019)  

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu 

lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang 

independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk 

menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas 

lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja. 

Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian 

secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan 

program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi 

institusi dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami 

hakikat pengelolaan perguruan tinggi. 

Landasan dari akreditasi sebuah intitusi pendidikan yakni Undang-undang 

RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). 

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 

(Sumber : Buku I Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, 2011) 

https://www.duniadosen.com/manfaat-akreditasi-dari-ban-pt/
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Berikut data terakhir jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia per 15 

Februari 2018 yang dikeluarkan Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi : 

Tabel 1.1. Tabel Jumlah Perguruan Tinggi Indonesia 

 

Sumber : (https: jumlah-perguruan-tinggi-negeri ptn-dan perguruan-tinggi-

swasta-pts-di-indonesia tahun-2018.html diakses tanggal 24 Agustus 2019) 

 

Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu 

pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun 

internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau 

program studi yang bersangkutan. Salah satunya Universitas Widyatama, 

akreditasi merupakan hal yang penting bagi institusi.  

Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi 

yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam 

melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). (Sumber : Buku I Naskah Akademik, 2009). Adapun manfaat 

akreditasi bagi Universitas Widyatama diantaranya adalah sebagai berikut (diolah 

dari berbagai sumber): 

https://www.rijal09.com/2018/02/jumlah-perguruan-tinggi-negeri%20ptn-dan%20perguruan-tinggi-swasta-pts-di-indonesia%20tahun-2018.html
https://www.rijal09.com/2018/02/jumlah-perguruan-tinggi-negeri%20ptn-dan%20perguruan-tinggi-swasta-pts-di-indonesia%20tahun-2018.html
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1. Memberikan jaminan bahwa isntitusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah 

memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga 

mampumemberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara 

perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. 

2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan 

mempertahankan mutu yang tinggi. 

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam 

transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta 

pengakuan dari badan atau instansi lain. 

4. Mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan 

akademiknya.  

5. Lebih memudahkan untuk menjaring kemitraan dengan institusi lain dari 

dalam maupun luar negeri 

6. Menjaminkan mutu dan kualitas universitas dan lulusan agar lebih bisa 

bersaing dengan lulusan universitas yang lainnya 

7. Menjaring peluang bagi mahasiswa Universitas Widyatama untuk 

mendapatkan peluang penjaringan beasiswa atau hibah dari mitra atau 

perusahaan pemberi beasiswa atau hibah. 

8. Standarisasi proses belajar mengajar yang mampu bersaing secara global di 

masa mendatang 

9. Peningkatan Webometric Universitas 

10. Salah satu syarat untuk mengajukan akreditasi internasional 
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Untuk saat ini sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2018, dapat 

disampaikan data peringkat akreditasi program studi di Universitas Widyatama 

Bandung, sebagai berikut : 

Table 1.2. Data peringkat akreditasi program studi Universitas Widyatama 

No Strata  Program Studi Peringkat  

1 Profesi  Pendidikan Profesi Akuntansi  A 

2 S1 Akuntansi  A 

3 S1 Bahasa Inggris A 

4 D3 Bahasa Jepang A 

5 S1 Manajemen  A 

6 D3 Akuntansi  B 

7 D4 Desain Grafis B 

8 S1 Teknik Industri B 

9 D3 Manajemen  B 

10 D3 Komputer Multimedia B 

11 S2 Akuntansi (MAKSI) B 

12 S1 Teknik Informatika B 

13 S2 Manajemen  B 

14 S1 Sistem Informasi B 

15 S1 Bahasa Jepang C 

16 S1 Teknik Mesin  C 

17 S1 Teknik Sipil  C 

18 S1 Teknik Elektro  C 

19 D3 Teknin Mesin  C 

Sumber : (https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi diakses tanggal 20 

Juli 2019) 

 

Dari data di atas dapat dilihat presentase peringkat program studi di 

Universitas Widyatama yaitu peringkat A sebesar 26 persen, peringkat B sebesar 

48 persen dan peringkat C sebesar 26 persen. Dalam hal ini diharapkan untuk 

https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi
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program studi yang telah mendapat nilai A agar dapat mempertahankan nilai 

tersebut dan untuk meningkatkan peringkat B dan C, maka untuk mencapai hal 

tersebut sangat diperlukan adanya evaluasi dan monitoring (pemantauan) terhadap 

pelaksanaan akreditasi. Dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui apakah 

perencanaan telah dapat memenuhi kriteria atau target yang diharapkan, dan 

dengan adanya kegiatan pemantauan maka dapat diketahui bagaimana proses 

perencanaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh masing-masing program 

studi. 

Kendala-kendala yang terjadi di Universitas Widyatama dalam proses 

penyusunan borang akreditasi adalah kurangnya pemahaman program studi 

maupun Fakultas (tim) dalam penyusunan borang. Sehingga proses penyusunan 

menjadi terhambat dan pengisian borang tidak sesuai dengan standar penilaian 

akreditasi. Selain itu belum adanya data pendukung yang terpusat yang 

menyebabkan saat penyusunan borang tim penyusun harus mengumpulkan data 

dari masing-masing unit yang terkait. Salah satu contoh adalah waktu penyusunan 

borang akreditasi yang tidak tepat waktu 

Dalam artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, 2017 yang 

berjudul “Penyusunan Dokumen Akreditasi, Tanggung Jawab Siapa?” 

menyatakan bahwa bagi sebagian komunitas akademik, kata akreditasi sering 

dianggap sebagai penyiapan dokumen oleh salah satu tim ad-hoc yang lamanya 3-

4 bulan (tergantung kepada waktu yang disediakan anggota tim). Kegiatan 

penyiapan dokumen ini akan diulang lagi menjelang masa akreditasi akan 

berakhir. Dokumen pada periode berbeda biasanya disusun oleh tim ad-hoc 
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berbeda (dalam banyak kasus adalah dosen baru dan tenaga kependidikan). 

https://spm.itb.ac.id/artikel/penyusunan-dokumen-akreditasi-tanggung-jawab-

siapa/ 

Untuk menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang unggul secara 

nasional maupun internasional. Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik 

untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

penyusunan akreditasi dan re-akreditasi di Universitas Widyatama Bandung. 

Sehingga penulis mengambil judul “MODEL PROSES PENYUSUNAN 

BORANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (SAPTO 7 STANDAR) 

YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS 

WIDYATAMA)” 

 

1.2. Identifikasi Masalah. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Dalam penjelasan latar belakang di atas, penulis memandang dan sepakat 

dengan fungsi dan manfaat akreditasi bagi sebuah Institusi dan pihak mahasiswa 

sebagai user. Temuan lain yang penulis bisa inventarisasi dari proses akreditasi 

khususnya di Universitas Widyatama adalah belum adanya pola yang tersistem 

dari proses akreditasi. Walaupun sudah ada sistem digitalisasi dari pihak BAN-PT 

untuk proses upload dokumen Borang Akreditasi, masih diperlukan untuk dibuat 

sebuah standarisasi mulai dari awal penyusunan dokumen borang, survei 

kelayakan dokumen, audit internal dokumen, sampai dengan proses upload dan 

verifikasi dokumen di web SAPTO BAN-PT. Sehingga diharapkan nantinya bisa 

https://spm.itb.ac.id/artikel/penyusunan-dokumen-akreditasi-tanggung-jawab-siapa/
https://spm.itb.ac.id/artikel/penyusunan-dokumen-akreditasi-tanggung-jawab-siapa/
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dicapai skala pengurusan akreditasi yang terjamin baik dari sisi waktu dan 

kualitas dokumen akreditasinya. Untuk itulah penulis mengusulkan sebuah model 

proses borang akreditasi program studi (sapto 7 standar) yang efektif dan efisien 

yang nantinya bisa digunakan di Universitas Widyatama Bandung. 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pada obyeknya yaitu pengelolaan akreditasi 

Institusi di lingkungan Universitas Widyatama Bandung. Selain itu, penelitian ini 

juga membatasi dalam segi waktu penelitian yaitu data sampai dengan bulan 

Desember 2018 dan masalah yang akan diteliti lebih konsentrasi pada usulan 

model penyusunan borang yang efektif dan efisien dari sistem pengelolaan 

akreditasi dan untuk meningkatkan proses akreditasi Institusi di Universitas 

Widyatama Bandung. 

 

1.2.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, 

maka penulis mngidentfikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi eksisting sistem pengelolaan akreditasi di Universitas 

Widyatama Bandung. 

2. Hambatan apa saja yang mempengaruhi proses akreditasi di Universitas 

Widyatama Bandung. 
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3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Universitas Widayatma Bandung 

untuk mempercepat proses akreditasi. 

4. Bagaimana model penyusunan borang yang efektif dan efisien. 

 

1.3. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian terkait kondisi eksisting sistem pengelolaan   

 akreditasi di Universitas Widyatama Bandung 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian terkait hambatan apa saja yang  

 mempengaruhi proses akreditasi di Universitas Widyatama Bandung 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan 

serta untuk mempercepat proses akreditasi di Universitas Widyatama 

Bandung. 

4. Untuk mendapatkan hasil kajian terkait model penyusunan borang yang 

efektif dan efisien. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

dan berguna untuk beberapa hal antara lain: 

1. Implikasi Akademik 

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dan untuk penelitian 

selanjutnya, penelitian ini dapat berguna untuk model penyusunan borang 

akreditasi. 

2. Implikasi Manajerial 

Membantu proses akreditasi serta memudahkan institusi maupun program 

studi untuk melakukan penyusunan dan pengisian borang akreditasi dari 

BAN-PT dan evaluasi diri dan untuk menyimulasikan nilai akreditasi 

 

 




