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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2014 menyatakan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat 

kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan 

Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar 

Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.    

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu 

berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya akuntabilitas dan 

transparansi perguruan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut,  Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya telah membentuk bagian pusat pengawasan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

penjaminan mutu. Bagian ini merupakan suatu unit kerja yang bertugas untuk 

mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan mutu Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Dalam tugasnya, bagian ini bertanggung 

jawab kepada Rektor (berkoordinasi dengan Wakil Rektor I). Dan salah satu 

tugasnya adalah monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap 

program studi yang ada di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Program studi yang ada di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

meliputi: 
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a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 

a) Program Studi S1 Akuntansi          

b) Program Studi S1 Manajemen 

c) Program Studi DIII Komputer Perkantoran & Kesekretariatan 

b. Fakultas Teknologi dan Informatika: 

a) Program Studi S1 Sistem Informasi 

b) Program Studi S1 Sistem Komputer 

c) Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual 

d) Program Studi S1 Desain Grafis           

e) Program Studi DIV Komputer Multimedia 

f) Program Studi DIII Manajemen Informatika 

g) Program Studi DIII Koputer Grafis & Cetak 

Menurut Martiningtyas (2004) monitoring adalah proses pengamatan dari seluruh 

kegiatan organisasi untuk lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.   

Pembuatan laporan hasil monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap 

program studi yang ada di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya merupakan 

kegiatan rutin dari bagian ini tiap semester. Pembuatan laporan secara tertulis ini 

tujuannya agar dapat menghindarkan adanya kegagalan. Agar sistem laporan ini 

berhasil, dituntut syarat-syarat tertentu, misal kedisiplinan dalam laporan, kemampuan 

menilai kebenaran laporan dan lain sebagainya.   
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Prosedur pembuatan laporan adalah dimulai dengan permintaan data pada 

bagian Data Center. Kemudian bagian Data Center mengirimkan data tersebut via 

email. Data mentah tersebut kemudian diolah/diproses dengan memanfaatkan 

aplikasi Microsoft Excel 2010. Data mentah diolah dengan memanfaatkan fasilitas 

Pivot Table yang ada di Microsoft Excel 2010, barulah dibuat seperti contoh 

laporan hasil monitoring pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap program 

studi semester sebelumnya. Semua data yang telah diproses maka data siap 

dicetak dan dijilid menjadi sebuah laporan.  

 

 1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan perumusan 

masalah yaitu bagaimana pembuatan laporan hasil monitoring pelaksanaan proses 

belajar mengajar di setiap program studi yang ada di Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya? 

 

1.3    Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang 

digunakan dalam proyek akhir ini hanya membahas mengenai pemanfaatan 

aplikasi Microsoft Excel dalam pembuatan laporan hasil monitoring pelaksanaan 

proses belajar mengajar di setiap program studi yang ada di Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya yang berupa: 

a. Daftar Grafik Hasil Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

Program Studi pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  
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b. Rekap Kehadiran Hasil Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

Program Studi pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  

c. Rekap Ketepatan dan Ketidaktepatan Hasil Monitoring Pelaksanaan Proses 

Belajar Mengajar Program Studi pada Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya  

d. Rekap Rata-rata Produktivitas Hasil Monitoring Pelaksanaan Proses Belajar 

Mengajar Program Studi pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya 

 

 1.4    Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan 

proyek akhir ini adalah menghasilkan laporan hasil monitoring  pelaksanaan 

proses belajar mengajar di setiap program studi yang ada di Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan akhir ini secara umum terbagi menjadi beberapa bab, 

yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-

pokok bahasan. Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang permasalahan yang ada pada 

perusahaan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas tentang gambaran umum Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya, visi dan misi, yang meliputi sejarah dan struktur 

organisasi, serta gambaran umum tempat pelaksanaan proyek akhir, 

yaitu bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu yang meliputi 

sejarah singkat, struktur organisasi dan tempat proyek akhir. 

BAB III   LANDASAN TEORI 

  Membahas  tentang landasan teori yang digunakan sebagai penunjang 

dan pendukung dalam menyelesaikan laporan proyek akhir. Landasan 

teori tersebut menjelaskan teori tentang monitoring/pengawasan.  

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan membahas tentang uraian tugas-tugas yang 

dikerjakan selama proyek akhir, masalah dan alternatif pemecahan 

masalah yang dihadapi dan juga berisi hasil-hasil proyek akhir serta 

pembahasan pada bagian usat pengawasan dan penjaminan mutu di 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

BAB V   PENUTUP 

 Membahas tentang kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan pada 

bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu serta saran kepada 

bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan menjadi solusi 

agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan diharapkan pula dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

 


