
 

17 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Organisasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

BAN-PT berdiri pada tahun 1994, berlandaskan UU No. 2 tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 tahun 1999 tentang 

Pendidikan Tinggi. Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh 

pemerintah BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi 

pada pendidikan tinggi. Dalam wewenang ini termasuk juga melaksanakan 

akreditasi bagi semua institusi pendidikan tinggi (baik untuk Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) 

dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK); program-program pendidikan jarak jauh; 

dan program-program, secara kerjasama dengan insitiusi pendidikan tinggi di 

dalam negeri, yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar negeri 

(saat ini institusi pendidikan tinggi dari luar negeri tidak dapat beroperasi, secara 

legal, di Indonesia). 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi) 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Swasta
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Akreditasi_Nasional_Perguruan_Tinggi
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2.1.2. Landasan Hukum Akreditasi Perguruan Tinggi 

Pengembangan akreditasi merujuk kepada: 

1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional 

pasal 60 dan 61 

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 

47). 

3. Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 

(Pasal 86, 87 dan 88). 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 

 

2.1.3. Borang dan Akreditasi 

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan 

data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi didedikasikan untuk: (1) menguasai, 

memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), (2) mempelajari, 

mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga 

melaksanakan fungsi tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola ipteks. Untuk menopang dedikasi 

dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam 

upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik masukan, 
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proses maupun keluaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada 

masyarakat.  

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus 

secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan 

bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan 

benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu 

eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, perguruan tinggi 

akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan 

diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai 

pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua institusi 

perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses 

evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi 

terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, 

untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut 

dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi.  

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian 

secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan 

kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka 

akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat 

dan/atau pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan 
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mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti 

yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan 

pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan 

tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang diakreditasi, 

diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke 

lokasi perguruan tinggi. 

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. (Sumber: Buku I 

Naskah Akreditasi Perguruan Tinggi) 

Dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikemukakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan 

program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

diantaranya : 

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program 

Studi dan Perguruan Tinggi. 

2. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan Perguruan Tinggi. 

3. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah 

dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

4. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 

Selanjutnya proses akreditasi dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas 

keterbukaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari akreditasi 
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adalah suatu proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang 

dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan standar mutu 

yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi 

mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan, hasil akreditasi 

merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi 

standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan 

program-programnya. (H. Norma, 2016) 

Hasil penelitian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan 

terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan pengakuan terakreditasi dapat 

diperingkatkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan 

cukup (C) (BAN-PT, 2009). 

Semenjak diberlakukannya akreditasi BAN-PT sampai saat ini terdapat 

tiga macam proses, diantaranya : 

1. Proses akreditasi dengan menggunakan instrumen borang 3A dan 3B, 7 

standar yang disampaikan kepada BAN-PT secara langsung atau manual; 
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Gambar 2.1. Alur Proses Akreditasi Manual 

(https://banpt.or.id/alur_akreditasi diakses tanggal 20-07-2019) 

 

https://banpt.or.id/alur_akreditasi
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2. Proses akreditasi dengan menggunakan instrumen borang 3A dan 3B 7 standar 

yang disampaikan dengan cara di upload secara online pada website Sistem 

Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), dan; 

 

 

Gambar 2.2. Alur Proses Akreditasi SAPTO 

(https://www.kopertis7.go.id/uploadmateri_pedoman/Sosialisasi_SAPTO.pdf ) 

 

3. Sesuai dengan surat edaran BAN-PT No. 2460/BAN-PT/LL/2018 perihal 

permberlakuan instrument APS 4.0 yang menyatakan bahwa IAPS mulai 

efektif diterapkan tanggal 1 April 2019, usulan akreditasi yang disampaikan 

mulai tanggal 1 April 2019 sudah harus menggunakan instrument IAPS 4.0. 

Standar yang di upload secara online pada web SAPTO. 

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dilakukan 

melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai 

bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakikat 

penyelenggaraan/pengelolaan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi akan 

diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap 

https://www.kopertis7.go.id/uploadmateri_pedoman/Sosialisasi_SAPTO.pdf
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perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut, sekolah 

tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai 

berikut (Sumber : Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan 

Tinggi, 2011) : 

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan 

akreditasi institusi dan mengumumkan melalui Website: www.http://ban-

pt.kemdiknas.go.id.  

2. Perguruan tinggi dapat mengunduh instrumen AIPT dari website 

www.http://ban-pt.kemdiknas.go.id 

3. Perguruan Tinggi menyusun borang AIPT dan evaluasi-diri sesuai dengan 

pedoman. 

4. Perguruan Tinggi mengirimkan borang dan evaluasi-diri tersebut beserta 

lampiran yang dipersyaratkan pada Lampiran 1 Buku III (Borang AIPT) 

kepada BAN-PT. 

5. BAN-PT memverifikasi kelengkapan kedua dokumen tersebut. 

6. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri 

atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan 

perguruan tinggi. 

7. Setiap asesor secara mandiri menilai borang dan evaluasi-diri pada asesmen 

kecukupan di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2 – 3 hari. 

8. Pada tahap akhir kegiatan asesmen kecukupan, tim asesor bertemu dan 

mendiskusikan secara mendalam hasil penilaian mandiri untuk persiapan 

asesmen lapangan.  
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9. Hasil asesmen kecukupan akan diverifikasi oleh BAN-PT, dan bagi institusi 

perguruan tinggi yang layak, dilanjutkan ke tahap asesmen lapangan. 

10. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi selama 3 

sampai dengan 5 hari. 

11. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling 

lambat seminggu setelah asesmen lapangan. 

12. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor. 

13. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi. 

14. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, 

menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan 

menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 

 

2.1.4. Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi1 

Prinsip dasar penyusunan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 

(selanjutnya disebut borang) dilakukan sesuai dengan konsep dan falsafah yang 

melandasi layanan akademik dan profesional perguruan tinggi, serta manajemen 

perguruan tinggi. Penyusunan Borang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Institusi perguruan tinggi menyusun dokumen institusi secara komprehansif 

dan terintegrasi yang menggambarkan hasil analisis dan evaluasi yang 

dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Paparannya dilengkapi 

dengan tabel-tabel, gambar, grafik atau cara penyajian lain yang memberikan 

 
1 Buku III Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi, 2011 
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gambaran tentang kondisi institusi sampai saat ini serta prospek dan 

kecenderungan-kecenderungan yang dianggap perlu untuk menunjukkan 

kapasitas adan atau kinerja institusi selama rentang waktu tertentu. Paparan 

dari dokumen tersebut digunakan sebagai bahan menyusun borang akreditasi 

sesuai dengan pedoman yang disajikan di dalam Buku III. 

2. Menggunakan pendekatan analisis, asesmen dan evaluasi yang bersifat 

kuantitatif dan kualitatif, mendalam (in-depth), komprehensif dan menyeluruh 

(holistic), dinamik sehingga tidak hanya merupakan potret sesaat. 

3. Didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma 

akademik serta mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dana tau 

penyelenggaraan program institusi dengan visi dan misi institusi. 

4. Menggunakan interaksi antara standar dan elemen penilaian dan 

keterkaitannya dengan misi dan tujuan institusi yang dicanangkan. 

Penyusunan borang oleh institusi perguruan tinggi dilakukan melalui 

tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi  

2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan 

3. Mendeskripsikan elemen penilaian dalam tujuh standar yang ditetapkan 

4. Menyiapkan bukti pendukung sebagai lampiran borang, menggunakan tabel-

tabel, gambar, grafik atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran 

tentang kondisi institusi sampai saat ini serta prospek dan kecenderungan-

kecenderungan yang dianggap perlu untuk menunjukkan kapasitas dana atau 

kinerja institusi selama rentang waktu tertentu. 
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Standar akreditasi merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi 

perguruan tinggi, yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan mutu dan 

kelayakan institusi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian 

(parameter/indicator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur 

dan menetapkan mutu dan kelayakan kinerja peguruan tinggi yang bersangkutan. 

Standar akreditasi institusi perguruan tinggi terdiri atas 7 (tujuh) buah, yaitu: 

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 

Borang akreditasi institusi perguruan tinggi disusun merujuk kepada 

AD/ART atau Statuta, RIP atau Renstra, program kerja, hasil evaluasi diri institusi 

perguruan tinggi, dan berbagai pedoman atau petunjuk yang digunakan dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik, dan non-akademik, serta manajemen 

perguruan tinggi, disertai analisis mengenai semua standar akrediasi. Borang 

disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut. 
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1. Tim Penyusun Borang 

Borang disusun oleh suatu tim kerja yang terdiri atas personil perguruan 

tinggi yang memahami hakikat akreditasi institusi serta fungsi dan tugas 

institusi perguruan tinggi. Tim kerja dibentuk oleh pimpinan perguruan 

tinggi, yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan, para pakar/dosen, mahasiswa, 

dan tenaga kependidikan. 

2. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan borang 

a. Tim penyusun borang harus mengkaji dan memahami setiap standar 

dan elemen penilaian/parameter akreditasi sebelum mulai menyusun 

borang.  

b. Setiap elemen penilaian/parameter dijelaskan dalam bentuk deskripsi 

dan analisis yang cermat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

c. Deskripsi dan analisis elemen penilaian/parameter dibuat dalam konteks 

keseluruhan standar yang mencerminkan keadaan masa lalu, sekarang 

dan arah pengembangan pada masa yang akan datang sesuai dengan 

visi, misi, tujuan dan sasaran institusi.  

d. Data bahan pendukung borang dilampirkan dalam bentuk tabel, 

rekapitulasi, dan atau bagan. Evidensi lain yang mendukung isi borang 

dan tidak mungkin dilampirkan bersama borang disiapkan untuk 

disajikan pada saat asesmen lapangan. 

e. Delapan eksemplar borang dan lampiran bahan pendukungnya yang 

ditetapkan pada Buku II, dalam bentuk hard copy/print-out dan soft 

copy, disampaikan kepada BAN-PT.  
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3. Isi Borang 

Borang berisi penjelasan dan analisis tentang ketujuh standar beserta elemen 

penilaian/parameternya, yaitu: 

A. Identitas perguruan tinggi 

B. Deskripsi dan analisis mengenai tujuh standar dan butir-butir elemen 

penilaian/parameternya yaitu: 

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian  

2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu 

3. Mahasiswa dan lulusan  

4. Sumber daya manusia  

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 

6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 

7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 

C. Lampiran 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung kajian teori dari isi penelitian ini, penulis memasukan 

beberapa jurnal dan penelitian sebagai bahan referensi bagi penulis. Berikut 

merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kaitan 

dengan proses penyusunan borang akreditasi. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul, dan Sumber 

Penelitian 
Hasil dan Kesimpulan 

1 Aryanto, 

2016 

Sistem Informasi 

Penyusunan Borang 

Akreditasi Daring Untuk 

Program Studi Diploma, 

Sarjana Dan Fakultas 

Sistem Informasi penyusunan borang 

akreditasi dibangun untuk guna 

mempermudah program studi-

program studi dalam proses 

penyusunan borang hingga 

pengusulan akreditasi. Penelitian ini 

telah menghasilkan sebuah 

purwarupa sistem informasi yang 

mampu memberikan data akurat 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

dalam borang akreditasi. 

2 Dinata 

Chandra, 

2016 

Sistem Informasi 

Dokumentasi Borang 

Akreditasi Studi Kasus : 

Program Studi Sistem 

Informasi Pada STMIK GI 

MDP 

Telah tersedianya media yang dapat 

membantu dalam proses penyusunan 

dan dokumentasi dokumen borang 

akreditasi pada program studi Sistem 

Informasi, adanya kegiatan share 

dokumen borang antar anggota tim 

penyusun serta dapat membantu 

dalam proses penyimpanan dan 

pengelolaan data yang dibutuhkan 

dalam proses penyusunan dokumen 

borang akreditasi program studi. 

3 Saputro, 

2012 

Pembuatan Dashboard 

Bebasis Web Sebagai 

Sarana Evaluasi Diri 

Berkala untuk Persiapan 

Penilaian Akreditasi 

Berdasarkan Standar 

Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi 

Melalui aplikasi ini seluruh kriteria 

penilaian akreditasi program studi 

yang bersifat kuantitatif dan 

berdasarkan standard penilaian. 

Dashboard digunakan untuk 

membantu pengambil keputusan 

yang dilakukan oleh para 

stakeholder. Dashboard didesain 

menggunakan Microsoft excel dan 
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No Peneliti 
Judul, dan Sumber 

Penelitian 
Hasil dan Kesimpulan 

menggunakan ETL untuk 

melaksanakan pemindahan data dari 

data eksternal ke basis data yang ada. 

4 Nisa 

Islami, 

2018 

Manajemen Teknis 

Akreditasi Institusi 

Unggul Bagi Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri (PTKIN) 

Merealisasikan PTKIN agar mampu 

meraih nilai akreditasi A (unggul) 

dapat dilakukan melalui pendekatan 

manajemen teknis akreditasi isntitusi 

PTKIN unggul. Manajemen teknis ini 

sebagai dasar pijakan dalam 

menyusun borang serta kelengkapan 

dokumen hingga proses visitasi 

akreditasi. Sehingga idealnya 

manajemen teknis dipahami secara 

komprehensif oleh pengelola 

perguruan tinggi. 

5 C A 

Wijaya, 

2018 

Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan 

Program Studi di Institusi 

Pendidikan Tinggi 

Dari hasil analisis penelitian ini 

menghasilkan sebuah sistem yang 

dapat melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap kinerja program 

studi. Monitoring dan evaluasi yang 

diterapkan pada proses bisnis di 

bidang pendidikan dapat membantu 

pihak institusi pendidikan untuk lebih 

memahami pertukaran informasi 

yang terjadi di proses bisnisnya. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, dimulai dari mengidentifikasi proses penyusunan 

borang akreditasi yang berjalan saat ini. Hal ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana pemahaman model proses penyusunan borang akreditasi yang sudah 

berjalan saat ini. Dalam tahap ini menggunakan sumber data yang berasal dari 

hasil wawancara dan studi literatur. Selanjutnya adalah mengidentifikasi 

permasalahan atau hambatan yang ada pada proses penyusunan borang akreditasi. 

Dan apa kelebihan dan kekurangan dari proses yang sudah berjalan saat ini. 

Tahap selanjutnya adalah perumusan usulan perbaikan atau inovasi model 

penyusunan borang akreditasi yang baru. Inovasi model penyusunan ini dimulai 

dari proses pra penyusunan borang yaitu seperti pembentukan penyusun tim 

borang, tahap pengumpulan data untuk pengisian borang dan sebagainya. 

Demikian juga saat proses penyusunan borang yaitu bagaimana proses 

penyusunan borang yang sudah berjalan saat ini. Sampai tahap terakhir yaitu 

visitasi, hasil visitasi dan feedback dari hasil visitasi tersebut. Kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data olahan peneliti 

 

 




