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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan di Indonesia diupayakan untuk terus berkembang. Perkembangan 

diharapkan terjadi pada semua tingkatan pendidikan, tidak terkecuali di tingkat 

perguruan tinggi. Banyak upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap pendidikan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun oleh 

swasta. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup banyak aspek seperti pengembangan 

struktur kurikulum, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan 

organisasi oleh lembaga pendidikan. (Suroso, 2013) 

Sistem penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan topik yang 

banyak dibahas, diteliti dan dikembangkan oleh banyak pakar di tingkat internasional. 

Salah satu standar sistem manajemen mutu yang telah berkembang di negara maju 

dan negara berkembang adalah sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008. Standar ini 

merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu yang diharapkan mampu 

menjawab tantangan globalisasi dimana tujuan akhirnya adalah mencapai efektivitas 

dan efisiensi organisasi. Perolehan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

pada sebuah organisasi mengartikan bahwa organisasi tersebut telah menjalankan 

sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional. (Antariksa, 2014) 
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Menurut Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 

memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam 

menghadapi globalisasi di segala bidang.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (2003: 

5) dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) menyatakan: 

“In order to contribute to the nation’s competitiveness, the national higher 

education has to be organizationally healthy, and the same requirement also 

applies to institutions. A structural adjustment in the existing system is, 

however, needed to meet this challenge. The structural adjustment aims, by 

the year of 2010, of having a healthy higher education system, effectively 

coordinated and demonstrated by the following features : Quality; Access, 

equity; and Autonomy.” 

 

Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, pada saat ini perlu dilakukan 

penyesuaian secara struktural sistem pendidikan tinggi nasional, agar menghasilkan 

sistem pendidikan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan 

ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi. Selanjutnya 

khusus mengenai ciri kualitas pendidikan tinggi nasional, Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (2003: 46) menyatakan secara khusus tentang Quality Assurance 

sebagai berikut:  

“In a healthy organization, a continuous quality improvement should become 

its primary concern. Quality assurance should be internally driven, 

institutionalized within each organization’s standard procedure, and could 

also involve external parties. However, since quality is also a concern of all 

stakeholders, quality improvement should aim at producing quality outputs 

and outcomes as part of public accountability.” 
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Paradigma baru dalam sistem pendidikan tinggi yang dituangkan dalam 

HELTS 2003-2010 dan kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan perundangan, 

antara lain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan 

Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan 

wacana kepada perguruan tinggi tentang pentingnya mutu yang berkelanjutan. 

Sebaiknya penerapan penjaminan mutu melingkupi semua proses di dalam proses di 

dalam sistem pendidikan mulai dari kualitas masukan mahasiswa sampai penjaminan 

kualitas lulusan yang dihasilkan. (Anomsari, 2011) 

Sistem Manajemen Mutu ISO merupakan suatu sistem untuk membenahi 

manajemen institusi dan mengangkat status pendidikan ketingkat internasional 

dengan standar layanan mutu internasional. ISO merupakan institusi internasional 

yang melakukan sertifikasi dengan menggunakan standar tertentu yang dikenal 

dengan klausul sistem manajemen mutu. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 

9001: 2008 merupakan suatu cara yang efektif untuk mengelola mutu institusi sangat 

penting dilakukan, agar dapat menarik minat dan meyakinkan stakeholder bahwa 

institusi menggunakan sistem manajemen mutu yang diakui secara global. 

Standarisasi mutu berdampak antara lain pada peningkatan self-esteem, iklim kerja 

departemen, status institusi, dan kredibilitas politis (Hoy et al., 2000: 18) dalam 

Asy’ari (2013). Indikasi-indikasi tersebut menunjukan bahwa sistem manajemen 

mutu  pada Perguruan Tinggi perlu diperhatikan dengan baik. Sistem manajemen 

yang melayani pengguna jasa secara optimal dan profesional akan mampu 

mempertahankan eksistensi organisasinya dan memenangkan persaingan global. 
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Menurut Gaspersz (2005),  ISO 9001 adalah suatu standar internasional untuk 

sistem manajemen mutu. Definisi dari standar ISO 9001 untuk sistem manajemen 

mutu adalah struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur-prosedur, proses-proses 

dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu. ISO 9001 menetapkan 

persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu 

sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan 

memberikan produk (barang dan jasa) yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditetapkan. 

Universitas Widyatama merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di 

Kota Bandung yang berdiri pada 2 Agustus 2001, berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/0/2001. Universitas Widyatama ini 

merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah 

Tinggi Ilmu Bahasa Bandung (STIBB), Sekolah Tinggi Teknologi Bandung 

Widyatama (STTBW), Sekolah Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) serta 

Magister Manajemen. Penggabungan sekolah tinggi-sekolah tinggi ke dalam 

Universitas Widyatama agar lulusan-lulusannya dapat menjadi lulusan-lulusan yang 

lebih memiliki daya saing yang tinggi. Langkah lanjut dilakukan Universitas 

Widyatama adalah upaya serius dan konsisten mewujudkan suatu sistem pelayanan 

pendidikan dengan standar ISO 9001:2008 (Widyatama.ac.id,  2014).  

Staf Pengendali Mutu Widyatama (2014) dalam sebuah wawancara telah 

memberikan keterangan bahwa pelaksanaan efektivitas sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 belum optimal dikarenakan masih terdapat temuan audit yang tidak sesuai 
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dengan prosedur yang seharusnya dilakukan. Auditor internal bertanggungjawab 

terhadap pengendalian internal organisasi demi tercapainya efisiensi, efektivitas, dan 

ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Selain itu juga 

bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak 

manajemen (Halim, 2003). 

Menurut Arens et al (2008: 9) audit internal adalah  

“kegiatan memberikan keyakinan dan konsultasi yang independen dan 

obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 

kegiatan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk 

mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.” 

Fungsi audit internal adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan 

serta keefektifan kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal. Hal tersebut 

telah dibuktikan melalui penelitian Alic (2010) hasilnya menunjukan bahwa audit 

internal memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis dan audit internal 

memiliki lebih positif daripada efek negatif pada kinerja bisnis. Penelitian yang 

dilakukan oleh Akhirunnisa (2012) hasilnya menunjukan bahwa audit internal 

berperan dalam meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : 

“ Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 (Studi Kasus pada Pengendali Mutu Widyatama)”. 
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1.2          Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang dihadapi oleh 

Universitas Widyatama adalah masih kurang efektifnya sistem manajemen mutu ISO 

9001: 2008. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah apakah audit internal 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 di 

Universitas Widyatama. 

1.3     Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis kemampuan audit internal mempengaruhi efektivitas sistem manajemen 

mutu ISO 9001: 2008 di Universitas Widyatama. 

1.4     Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang relevan yang 

dapat memberikan manfaat dan berguna bagi : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan 

gambaran dan meningkatkan wawasan keilmuan serta mengasah 

kemampuan mengenai pengaruh audit internal terhadap efektivitas sistem 

manajemen mutu ISO 9001: 2008.  
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2. Organisasi yang diteliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan bahan pertimbangan dimana kesimpulan dan saran-saran yang 

diajukan oleh penulis dapat bermanfaat bagi organisasi dalam 

meningkatkan sistem manajemen mutu yang baik. 

3. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang 

membutuhkan serta memberikan masukan dan referensi bagi pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.5          Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis memperoleh materi atau data yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini dan melakukan penelitian pada 

Universitas Widyatama Bandung di Jl. Cikutra No.204 Bandung 40125. Waktu 

penelitian dilaksanakan mulai dari bulan April hingga selesai. 


