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ABSTRAK 

 

Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu berfungsi sebagai lembaga 

penjaminan mutu Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu (P3M) ini memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam pengawasan serta mengontrol mutu pendidikan di Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya.  

Salah satu tugas P3M adalah membuat laporan evaluasi kelulusan mata 

kuliah di semua program studi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Informasi kelulusan mata kuliah diperoleh dari bagian Pengembangan dan 

Penerapan Teknologi Informasi (PPTI). Permasalahan saat ini bagian Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu mengalami penerimaan informasi yang 

terlambat, informasi yang kurang lengkap dan banyaknya informasi yang harus 

diolah.  

Karena mengalami penerimaan informasi yang terlambat, yang kurang 

lengkap dan banyaknya data yang harus diolah, mengharuskan bagian P3M  untuk 

memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam Microsoft Excel, yaitu Pivot Table dan 

Grafik. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut bagian P3M lebih mudah dalam 

mengolah data yang sangat banyak, mempercepat penyelesaian pembuatan 

laporan evaluasi serta hasil yang didapat akan lebih akurat dan detail. Sehingga 

informasi yang disampaikan kepada pimpinan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya adalah informasi yang benar dan akurat.  

 

Kata Kunci: Laporan Evaluasi,  Microsoft Excel , Pivot Table. 
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ABSTRACT 

 

Quality Control and Assurance Department at Institute of Business and 

Informatics Stikom Surabaya. Quality Control and Assurance Department has a 

duties and responbilities for a supervise and guarantee quality of education 

Institute of Business and Informatics Stikom Surabaya.  

One of their duties is make a report about graduation’s evaluation in all 

courses institute of business and informatics stikom surabaya. Information 

graduation courses from the Development and Application of Information 

Technology (PPTI).  The current issue of Quality Control and Assurance 

Department the receives information that is late, incomplete information and the 

amount of information to be processed. 

Because of the delayed reception of information, incomplete data and the 

amount of data to process, requires the P3M section to utilize existing facilities in 

Microsoft Excel, the Pivot Table and the Graph. By utilizing these facilities P3M 

parts easier in processing the data very much, accelerate the completion of the 

preparation of evaluation reports and the results obtained will be more accurate 

and detailed. So the information submitted to the head of the Institute of Business 

and Informatics Stikom Surabaya is correct and accurate information. 

Keywords: Evaluation Report, Microsoft Excel, Pivot Table.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, 

pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan. Dengan pelaksanaan penjaminan mutu, pemangku kepentingan 

(stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, orang 

tua, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah 

memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya telah membentuk Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu (P3M) yang berfungsi sebagai lembaga 

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

mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan mutu Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Dalam melaksanakan tugasnya 

Lembaga Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Ketua (berkoordinasi 

dengan Pembantu Ketua Bidang Akademik).   

Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu (P3M) memiliki tanggung jawab 

dalam melakukan pengawasan dan mengontrol mutu pendidikan di Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya dengan cara membuat laporan evaluasi, salah 

satunya adalah Pembuatan Laporan Evaluasi Kelulusan Matakuliah Prodi. 

Informasi yang digunakan untuk laporan ini didapatkan dari bagian 

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi (PPTI) yang akan diolah 
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menggunakan Microsoft Excel. Informasi tersebut juga dibuat dalam bentuk Pivot 

Table dan grafik untuk menampilkan informasi yang diperlukan dan dibutuhkan 

bagian-bagian lain yang terkait.  

Tabel 1. 1 Data Jumlah Mata Kuliah Prodi 

No. Nama Program Studi 
Jumlah Mata 

Kuliah 

1. S1 Sistem Informasi  32 

2. S1 Sistem Komputer  36 

3. S1  Desain Grafis 27 

4. S1 Desain Komunikasi Visual 27 

5. DIV Komputer Multimedia 30 

6. S1 Akuntansi 19 

7. S1 Manajemen 20 

8. D3 Manajemen Informatika 21 

9. D3 Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan 20 

Sumber : (Internal P3M, 2017) 

Permasalahan yang timbul saat ini adalah bagian P3M  mengalami 

penerimaan informasi yang terlambat, informasi yang kurang lengkap dan 

banyaknya informasi yang harus diolah. Hal ini mengakibatkan proses pembuatan 

laporan evaluasi mengalami keterlambatan. Untuk mengatasi masalah penerimaan 

informasi yang terlambat, informasi yang tidak lengkap, salah satu staff P3M 

meminta bantuan ke bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi 

(PPTI) untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Untuk mengolah informasi 

yang banyak, bagian P3M  membutuhkan teknologi informasi yang bisa 

memudahkan bagian P3M membuat laporan.  

Berdasarkan uraian di atas, bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

perlu membuat laporan secara teliti, detail, dan akurat dengan menggunakan 

Microsoft Excel. Dengan membuat laporan evaluasi bagian P3M dapat melakukan 

fungsinya dalam mengawasi dan mengontrol tingkat kelulusan mata kuliah di 
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semua program studi dan memudahkan untuk mengolah informasi dalam jumlah 

banyak di semester berikutnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana membuat Laporan Evaluasi Kelulusan Mata Kuliah Prodi  pada Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu di Stikom Surabaya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam kegiatan workshop ini adalah sebagai berikut: 

a. Data-data yang diolah adalah informasi kelulusan mata kuliah program 

studi semester 16.2 

b. Pengolahan data menggunakan  Microsoft Excel. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam rumusan masalah tersebut adalah membuat Laporan Evaluasi 

Kelulusan Mata Kuliah Prodi pada Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu di 

Stikom Surabaya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan workshop ini terdiri dari beberapa bab, yang terdiri dari judul dan 

sub-sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-pokok bahasan berdasarkan 

apa yang telah dilaksanakan selama melakukan workshop pada Bagian Pusat 
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Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya. Penulisan dari hasil workshop tersebut terdiri atas. 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang terdapat 

dalam Bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya, rumusan masalah laporan evaluasi kelulusan mata 

kuliah prodi, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Bab ini membahas tentang sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, serta gambaran umum tempat pelaksanaan 

workshop, yaitu pada ruangan Bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu di 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

penunjang dan pendukung dalam menyelesaikan penelitian meliputi: definisi 

sekretaris, tugas sekretaris, peranan sekretaris dalam pembuatan laporan, 

pengertian laporan, evaluasi serta fungsi evaluasi.  

BAB IV  DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Hasil dan pembahasan membahas tentang uraian pekerjaan selama 

workshop, serta pemecahan masalah dan cara alternatif untuk menyelesaikan 

masalah yang di hadapi selama workshop. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan 

pada bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu di Institut Bisnis dan 
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Informatika Stikom Surabaya serta saran kepada bagian yang dibahas dan 

menjadi solusi agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan diharapkan pula 

dapat bermanfaat bagi pembaca.   
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

2.1 Gambaran Umum Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Di tengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan informasi 

semakin penting. Hasil suatu pembangunan sangat ditentukan oleh materi 

informasi yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang dicitakan oleh suatu 

pembangunan akan lebih mudah dicapai dengan kelengkapan informasi. Cepat 

atau lambatnya laju pembangunan ditentukan pula oleh kecepatan memperoleh 

informasi dan kecepatan menginformasikan kembali kepada yang berwenang. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 

komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi 

secara cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi canggih ini telah mulai menyentuh 

kehidupan kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat 

memacu laju pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut 

pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk mengelola informasi, dan 

pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga tersebut. 

Atas dasar pemikiran inilah, maka untuk pertama kalinya di wilayah Jawa 

Timur dibuka Pendidikan Tinggi Komputer, Akademi Komputer & Informatika 

Surabaya (AKIS) pada tanggal 30 April 1983 oleh Yayasan Putra Bhakti 

berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti No. 01/KPT/PB/III/1983. Tokoh 

pendirinya pada saat itu adalah : 
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Laksda. TNI (Purn) Mardiono 

Ir. Andrian A. T 

Ir. Handoko Anindyo 

Dra. Suzana Surojo 

Dra. Rosy Merianti, Ak 

Kemudian berdasarkan rapat BKLPTS tanggal 2-3 Maret 1984 kepanjangan 

AKIS dirubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & Komputer Surabaya 

yang bertempat di jalan Ketintang Baru XIV/2. Tanggal 10 Maret 1984 

memperoleh Ijin Operasional penyelenggaraan program Diploma III Manajemen 

Informatika dengan surat keputusan nomor: 061/Q/1984 dari Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui Koordinator Kopertis Wilayah VII. Kemudian 

pada tanggal 19 Juni 1984 AKIS memperoleh status TERDAFTAR berdasar surat 

keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor: 0274/O/1984 dan 

kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

Teknik Komputer Surabaya. Berdasar SK Dirjen DIKTI nomor: 

45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen Informatika dapat ditingkatkan 

menjadi DIAKUI. 

Waktu berlalu terus, kebutuhan akan informasi juga terus meningkat. Untuk 

menjawab kebutuhan tersebut AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi dengan 

membuka program studi Strata 1 dan Diploma III jurusan Manajemen 

Informatika. Dan pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah menjadi 

STIKOM SURABAYA , singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

& Teknik Komputer Surabaya berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti nomor: 

07/KPT/PB/03/86 yang selanjutnya memperoleh STATUS TERDAFTAR pada 
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tanggal 25 Nopember 1986 berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor: 

0824/O/1986 dengan menyelenggarakan pendidikan S1 dan D III Manajemen 

Informatika. Di samping itu STIKOM SURABAYA juga melakukan 

pembangunan gedung Kampus baru di jalan Kutisari 66 yang saat ini menjadi 

Kampus II STIKOM SURABAYA . Peresmian gedung tersebut dilakukan pada 

tanggal 11 Desember 1987 oleh Bapak Wahono Gubernur Jawa Timur pada saat 

itu. Sejarah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

 

Tabel 2. 1 Sejarah Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Tanggal Keterangan 

19 Juni 1984 AKIS membuka program DIII Manajemen Informatika. 

20 Maret 1986 AKIS membuka program S1 Manajemen Informatika 

30 Maret 1986 
AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Teknik Komputer Surabaya (STMIK) 

1990 
Membuka bidang studi DI Program Studi Komputer 

Keuangan / Perbankan 

1 Januari 1992 

Membuka Program S1 jurusan Teknik Komputer. Pada 13 

Agustus 2003, Program Studi Strata 1 Teknik Komputer 

berubah nama menjadi Program Studi Strata 1 Sistem 

Komputer. 

1 November 1994 Membuka program studi DI Komputer Grafik Multimedia 

12 Mei 1998 

STMIK Surabaya membuka tiga program pendidikan baru 

sekaligus, yaitu: 

DIII bidang studi Sekretari Berbasis Komputer. Pada 16 

Januari 2006, berdasar surat ijin penyelenggaraan dari 

DIKTI nomor: 75/D/T/2006, Program Studi Diploma III 

Komputer Sekretari dan Perkantoran Modern berubah nama 

menjadi Program Diploma III Komputerisasi Perkantoran 

dan Kesekretariatan. 

DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia DI bidang 

studi Jaringan Komputer 

Juni 1999 

Pemisahan program studi DI Grafik Multimedia menjadi 

program studi DI Grafik dan program studi DI Multimedia, 

serta perubahan program studi DII Grafik Multimedia 

menjadi program studi DII Multimedia. 
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Tanggal Keterangan 

20 April 2006 
Membuka bidang studi DIV Program Studi Komputer 

Multimedia. 

8 Nopember 2007 Membuka program studi S1 Desain Komunikasi Visual 

2009 

Membuka program studi S1 Sistem Informasi dengan 

Kekhususan Komputer Akuntansi. Hingga saat ini, STMIK 

STIKOM memiliki 8 program studi dan 1 bidang studi 

kekhususan, yaitu: 

1. Program Studi S1 Sistem Informasi 

2. Program Studi S1 Sistem Informasi Kekhususan 

Komputer Akuntansi 

3. Program Studi S1 Sistem Komputer 

4. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visua 

5. Program Studi DIV Komputer Multimedia 

6. Program Studi DIII Manajemen Informatika 

7. Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan 

Kesekretariatan 

8. Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

2014 s/d Sekarang 

Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 378/E/O/2014 tanggal 4 September 2014 

maka STIMIK berubah bentuk menjadi Institut dengan 

nama Institut Bisnis dan Informatika Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya. Program studi yang 

diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya adalah sebagai berikut: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 

-   Program Studi S1 Akuntansi          

-   Program Studi S1 Manajemen 

-   Program Studi DIII Komputer Perkantoran & 

Kesekretariatan 

Fakultas Teknologi dan Informatika: 

-   Program Studi S1 Sistem Informasi 

-   Program Studi S1 Sistem Komputer 

-   Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual 

-   Program Studi S1 Desain Grafis           

-   Program Studi DIV Komputer Multimedia 

-   Program Studi DIII Manajemen Informatika 

-   Program Studi DIII Komputer Grafis & Cetak 

 Sumber :  (Stikom Surabaya (A), 2017) 

2.1.1 Visi dan Misi 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya memiliki visi dan misi, 

sebagai berikut : 
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1. Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, unggul, dan terkenal. 

2. Misi 

a. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi. 

b. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan berkompetensi. 

c. Menciptakan corporate yang sehat dan produktif. 

d. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. 

e. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. 

3. Tujuan Instansi  

a. Menghasilkan pengembangan dan karya inovatif ipteks sesuai 

bidang kajian dan kompetensi. 

b. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri, dan profesional. 

c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia. 

d. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sehat, bermutu dan produktif. 

e. Meningkatkan kerjasama dan pencitraan. 

f. Meningkatkan pemberdayaan ipteks bagi masyarakat. 

g. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. 

h. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif.  

Sumber:  (Stikom Surabaya (B), 2017) 

2.1.2 Logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Berikut adalah Logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang 

terdapat pada Gambar 2.1. 
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Sumber:  (Stikom Surabaya (C), 2017) 

Gambar 2. 1 Logo Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Arti logo sebagaimana terdapat pada ayat (1) pasal ini adalah Tiga buah 

kubus  yang bersatu membentuk satu kesatuan, melambangkan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. Melalui Tri Dharma inilah Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya  memberikan dharma baktinya kepada masyarakat. 

Warna merah pada bagian luar kubus melambangkan keberanian, sedangkan 

warna putih dan abu-abu pada bagian dalam melambangkan kesucian dan 

kesederhanaan.  Warna-warna tersebut melambangkan bahwa setiap pribadi 

Sivitas Akademika Institut  bersikap pemberani, namun didasari hati yang suci, 

berpenampilan sederhana,  dan rendah hati. 

Sembilan bidang sisi kubus yang tampak, melambangkan sembilan karakter 

individu Institut, yaitu: 
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1. JUJUR: Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan lurus hati sesuai dengan 

peraturan yangberlaku, dan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, serta 

segala tindakan yang dilakukan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

2. CERDAS: Kritis, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi segala sesuatu, 

senantiasa berorientasi kepada Ipteks,  produktif, namun tetap rendah hati, serta 

terbuka dan reflektif untuk memperbaiki kinerja sendiri. 

3. PEDULI: Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan, 

bersikap toleran dan tenggang rasa, santun, cinta damai, dan suka bekerja 

sama. 

4. PROFESIONAL: Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban selalu 

mengutamakan keahlian dan mutu dengan tetap berpegang pada etika, dan 

setiap tindak tanduknya menunjukkan ciri seorang profesional. 

5. TANGGUNG JAWAB: Sadar dalam bersikap dan berperilaku, serta tuntas 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan segala resikonya. 

6. BERDEDIKASI: Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh 

pengabdian, dan rela berkorban demi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

7. TANGGUH: Pantang menyerah, andal, kukuh, dan tahan menghadapi setiap 

tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi mencapai 

keberhasilan. 

8. TERPADU: Dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban mengutamakan 

team work, selalu memperhatikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, 

dengan melakukan komunikasi yang efektif sehinggadapat tercapai sinergi. 
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9. OPTIMIS: Memiliki keyakinan akan keberhasilan dalam melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban yang diembannya. 

2.1.3 Struktur Organisasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya adalah sebuah oranisasi 

yang berada di bawah naungan Yayasan Putra Bhakti. Pelaksanaan organisasi di 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dipimpin oleh Rektor Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Rektor Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya sendiri di bantu oleh 3 orang Pembantu Rektor, dimana masing-

masing Pembantu Rektor bertanggung jawab terhadap bidang yang ada di 

bawahnya, yakni:  

a. Pembantu Rektor I (Bidang Akademik),  

b. Pembantu Rektor II (Bidang Sumber Daya),  

c. Pembantu Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni). 

2.1.4 Struktur Organisasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Departemen / Unit 

 

Dalam operasionalnya Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

dibagi menjadi beberapa departemen. Masing-masing departemen akan 

bertanggungjawab terhadap spesifikasi pekerjaan tertentu, departemen meliputi :  

a. PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) 

b. AAK (Administrasi Akademik & Kemahasiswaan) 

c. AU (Administrasi Umum) 

d. Kemahasiswaan 

e. Keuangan 

f. Penerimaan Mahasiswa Baru (Penmaru) 
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g. Pengembangan & Penerapan TI 

h. Kendali Mutu 

i. Pusat Pengabdian Masyarakat 

j. Hubungan Masyarakat (HUMAS) atau Pemasaran 

k. Perpustakaan 

l. Solusi Sistem Informasi 

m. Staf Ahli 

n. Sekretaris Lembaga 

o. STIKOM Career Center & Alumni 
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Sumber:  (Stikom Surabaya (D), 2017)  

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 



16 

 

 

 

2.2 Gambaran Umum Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.  

Berikut penjelasan tentang sejarah singkat Pusat Pengawasan dan Penjaminan 

Mutu.  

2.2.1 Sejarah Singkat Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

 

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, 

pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara 

konsisten dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan penjaminan mutu, pemangku 

kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu 

mahasiswa, orang tua, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, 

pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.  

Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, maupun keluaran 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi dan misi perguruan 

tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan 

transparansi perguruan tinggi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga ini merupakan 

suatu unit kerja yang bertugas untuk mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan 

dengan penjaminan mutu Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Dalam 

melaksanakan tugasnya Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada 

Ketua (berkoordinasi dengan Pembantu Ketua Bidang Akademik). Dahulu 

namanya bukan sebagai kendali mutu melainkan komisi mutu pada tahun 2002 

dan pada tahun 2014 mulai diubah menjadi kendali mutu. Organisasi kendali mutu 
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ditetapkan sebagai pengendali mutu di Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya yang menjamin produk dan jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.  

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, selaku pimpinan 

tertinggi di Stikom Surabaya mendelegasikan sebagai penanggung jawab mutu 

untuk bertanggung jawab dalam menjamin bahwa pelaksanaan, penerapan dan 

pemeliharaan sistem penjaminan mutu agar berjalan dengan baik.  

Penanggung jawab mendelegasikan kepala pengendali sistem untuk 

bertanggung jawab dalam melaksanakan, menerapkan dan memelihara sistem 

jaminan mutu.  

Sumber:  (Stikom Surabaya (E), 2017) 

2.2.2 Tanggung Jawab Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya 

Penjaminan Mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan 

pengendalian dan pengembangan standard pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan. Dengan pelaksanaan penjaminan mutu, pemangku kepentingan 

internal dan eksternal perguruan tinggi yaitu mahasiswa, orang tua, dosen, 

karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi dan pemerintah memperoleh 

kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.  

a. Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah terjaminnya mutu 

penyelenggaran pendidikan tinggi baik pada masukan, proses maupun keluaran 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dasar, visi dan misi 

perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan perwujudan 

akuntabilitas dan transparansi perguruan tinggi.  
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b. Untuk mencapai tujuan tersebut, Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga ini 

merupakan suatu unit kerja yang bertugas untuk mengimplementasikan hal-hal 

yang berkaitan dengan penjaminan mutu Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab kepada Rektor (berkoordinasi dengan pembantu ketua 

bidang Akademik).  
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2.2.3 Struktur Organisasi Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

 

 

Sumber : (Internal P3M, 2017) 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

2.2.4 Fungsi dan Tugas Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Fungsi: 

Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu adalah unsur penunjang akademik 

yang berfungsi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan penjaminan mutu internal serta 

melakukan pengawasan pelaksanaan bidang non akademik.  

Tugas Pokok: 

1. Menyusun dan melaksanakan rencana proker tahunan Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu sebagai pedoman kerja.  
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2. Menyusun dan mengendalikan anggaran tahunan Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu.  

3. Melakukan sosialisasi hal-hal yang berkenaan dengan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal Perguruan Tinggi (SPMI PT).  

4. Memastikan kesiapan instrumen penjaminan mutu internal perguruan tinggi, 

meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar-standar beserta form/borang.  

5. Melakukan pemantauan dan pengontrolan semua unit kerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi, kebijakan mutu, manual mutu, dan standar-standar beserta 

form/borang yang telah ditetapkan.  

6. Memeriksa dan mengevaluasi (audit) implementasi standar-standar yang telah 

ditetapkan untuk semua unit kerja.  

7. Memberi pertimbangan dalam hal tindakan penyempurnaan atau peningkatan 

mutu secara terus-menerus, sistematis, dan berkelanjutan.  

8. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan non akademik, seperti bidang 

keuangan dan sarana prasarana.  

9. Mengevaluasi pelaksanaan proker dan anggaran Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 

proker dan anggaran di tahun berikutnya.  

Wewenang:  

1. Berwenang untuk membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada 

Gugus Penjaminan Mutu atau Person In Charge pada masing-masing unit 

kerja.  

2. Melakukan modifikasi bentuk, format, dan isi dokumen yang berkenaan 

dengan SPMI PT.  
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3. Meminta data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan penjaminan mutu, 

baik kegiatan akademik maupun non akademik kepada unit kerja.  

4. Memberikan usulan dan masukan kepada atasan langsung dalam hal 

pengembangan Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu.  

Sumber :  (Internal P3M, 2017) 

2.2.5 Lokasi dan Tempat Terlaksananya Workshop  

Bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu berada di lantai 8 Gedung 

Biru Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang terletak di Jalan Raya 

Kedung Baruk 98 Surabaya. Berikut denah ruang Bagian Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu.  

2.2.6 Denah Ruangan Bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

 

 

Sumber : (Astuti, 2017) 

Gambar 2. 4 Denah Ruangan Bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan 

Mutu 
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 Keterangan gambar: 

1. Tempat kerja Pak Ir. Henry Bambang S. Kepala bagian Pusat Pengawasan 

dan Penjaminan Mutu.  

2. Tempat kerja Ibu A.B. Tjandrarini, S.Si., M.Kom. staf Bagian Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu.  

3. Tempat kerja Ibu Sulistiowati, S.Si., M.M. staf Bagian Pusat Pengawasan 

dan Penjaminan Mutu.  

4. Tempat yang digunakan untuk rapat, mahasiswa yang konsultasi kerja 

praktik dan tugas akhir, serta kepentingan lainnya.  

5. Tempat yang digunakan oleh penulis melakukan workshop.  

6. Tempat yang digunakan oleh penulis melakukan workshop.  

7. Lemari yang digunakan untuk menyimpan buku, laporan, dan dokumen-

dokumen penting yang dimiliki bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan 

Mutu.  

8. Lemari yang digunakan untuk menyimpan file-file dan alat perkantoran.  

9. Lemari yang digunakan untuk menyimpan alat-alat kantor dan kertas.  

10. Meja printer yang digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen.  

11. Lemari untuk menyimpan dokumen-dokumen penting milik bagian Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu.  

12. Dokumen-dokumen milik bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan 

Mutu.  

13. Dokumen-dokumen milik Ibu Sulistiowati, S.Si., M.M.  

14. Dokumen-dokumen milik Ibu A.B. Tjandrarini, S.Si., M.Kom. 
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15. Scanner untuk memindai dokumen dan file yang kemudian disimpan di 

dalam memori komputer menjadi sebuah soft copy.  

16. Hard copy tugas akhir.  

17. Dokumen-dokumen milik Bapak Ir. Henry Bambang Setyawan.  

18. White board untuk menulis dan menempelkan informasi yang diperlukan 

bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu.  

19. Tempat untuk membuang kertas atau apapun yang sudah tidak digunakan 

lagi.  

20. Pintu masuk bagian Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Sekretaris  

Pengertian Sekretaris dalam Sedarmayanti (2009:7) menurut beberapa 

penulis.  

1. Menurut Atmosudirdjo (1982:63), istilah sekretaris sebenarnya berasal dari 

istilah asing yang diIndonesiakan, yaitu bahasa Belanda “secretaris” atau dalam 

Bahasa Inggris “secretary” berasal dari perkataan Latin “secretum”, yaitu 

“rahasia”, jadi menyangkut seorang yang dapat dipercaya, seorang yang dapat 

“menyimpan rahasia”.  

2. Wursanto (1981:57) menjelaskan bahwa: 

1) Sekretaris pribadi atau privat secretary adalah seorang pengawai yang 

bertugas memberikan bantuan kepada pimpinan dalam bidang pekerjaan 

ketatausahaan (surat-menyurat, pendiktean).  

2) Sekretaris berfungsi sebagai manajer adalah seorang pimpinan yang 

membawahi suatu satuan organisasi yang melakukan pekerjaan pelayanan dalam 

bidang ketatausahaan, yang lazim disebut dengan bagian sekretariat atau 

sekretariat jendelal.  

3) Sekretaris adalah seorang pegawai yang bertugas membantu pimpinan 

kantor dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan detail kepala atau pimpinannya. 

Jadi, fungsi sekretaris adalah sebagai pembantu seorang kepala atau pembantu 

seorang pimpinan.  
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3. Menurut Stein (1961:43), secretary is: 

1) A person who conducts correspondence, keep record, etc; for an 

individual or organization (seorang yang melakukan korespondensi, memelihara 

warkat, dan lain-lain untuk perorangan atau organisasi).  

2) An official in charge of department (seorang pegawai yang mengepalai 

suatu departemen).  

3) A piece of furniture of use as a writing desk (sebuah perabotan untuk 

dipakai sebagai meja tulis).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pengertian sekretaris adalah 

pegawai atau orang yang bertugas memberikan bantuan kepada pimpinan dalam 

bidang pekerjaan ketatausahaan seperti surat-menyurat (korespondensi), 

pendiktean, serta menyimpan dan memelihara warkat-warkat. Seorang sekretaris 

adalah orang yang harus dapat menyimpan rahasia, karena pekerjaan sekretaris 

sifatnya rahasia. Jawaban atas pertanyaan yang menyangkut persoalan rahasia 

harus dapat dihindarkan dan sekretaris harus dapat menjaga semangat kerja sama 

demi efisiensi pelayanan terhadap pimpinan.   

3.1.1 Tugas Sekretaris  

Menurut Caroline (2012:7) Tugas dan pekerjaan sekretaris pada dasarnya 

terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:  

1. Tugas Rutin  

Tugas rutin adalah tugas umum yang biasanya dilakukan oleh seorang 

sekretaris setiap hari, tanpa adanya instruksi atau menunggu instruksi 

khusus dari pimpinan. Tanpa adanya instruksi atau penugasan, seorang 
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sekretaris sudah harus melaksanakan tugas-tugas rutin ini. Tugas-tugas rutin 

seorang sekretaris adaalah: 

a. Menyusun dan membuat surat (korespondensi); 

b. Menata arsip atau berkas-berkas/dokumen perusahaan (filing); 

c. Mengurus dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar; 

d. Menerima dan melayani tamu-tamu pimpinan yang akan datang ke 

kantor; 

e. Menerima dan melayani telepon-telepon yang ditujukan kepada 

pimpinan; 

f. Mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan; 

g. Menyiapkan pembuatan laporan.  

2. Tugas Khusus  

Tugas khusus (melaksanakan instruksi atau penugasan) adalah tugas yang 

tidak selalu setiap hari harus dilakukan sekretaris tetapi hanya dilaksanakan 

jika ada instruksi atau penugasan dari pimpinan. Tugas khusus 

diperintahkan oleh pimpinan karena adanya unsur kepercayaan bahwa 

sekretaris mampu menyimpan rahasia (secret keeper) perusahaan. Tugas 

khusus seorang sekretaris adalah: 

a. Menyiapkan rapat (meeting arrangement) dan membuat notulen 

(minutes of meeting); 

b. Mengtur pertemuan dengan rekan bisnis pimpinan; 

c. Menyiapkan acara-acara kantor (company event); 

d. Mengatur dan melaporakan pengeluaran-pengeluaran pimpinan (petty 

cash).  
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3. Tugas Kreatif  

Tugas kreatif adalah tugas-tugas yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa 

diminta atau diperintah oleh pimpinan. Tugas kreatif merupakan hasil 

pertimbangan sekretaris tentang perlu tidaknya sesuatu dikerjakan sehingga 

dapat membantu meringankan beban pekerjaan pimpinan. Sekretaris harus 

dapat menemukan sendiri segala sesuatu yang harus dikerjakan. Walaupun 

bersifat kreatif, tugas ini harus dibatasi dengan aturan-aturan perusahaan dan 

persetujuan pimpinan, sehingga tugas ini bisa diterima dan memberikan 

manfaat bagi pimpinan atau perusahaan. Dengan melaksanakan tugas 

kreatif, sekretaris akan mempunyai nilai tambah di mata pimpinan karena 

tugas kreatif bisa menunjukkan tingkat kepekaan dan kreativitas seorang 

sekretaris. Tugas kreatif seorang sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan kerja; 

b. Menyiapkan perlengkapan kantor yang mendukung pekerjaan 

sekretaris; 

c. Membuat dan menyiapkan formulir (form) yang dibutuhkan seperti 

telephone message form, dispotition form, guest form, dan sebagainya; 

d. Mencari dan menemukan suatu artikel yang berhubungan dengan usaha 

yang dijalankan perusahaan baik dari surat kabar, majalah bisnis, 

internet atau sumber lainnya. Artikel tersebut tentu saja memberikan 

manfaat banyak bagi keberhasilan pimpinan dan perusahaan.  

Tugas sekretaris adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan teknis. Bantuan yang diberikan oleh sekretaris kepada 

pimpinan akan berbeda tergantung dari bidang usaha yang dikerjakan oleh 
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pimpinannya, di samping itu basar kecilnya skala perusahaan ikut 

mempengaruhi pendelegasian tugas dari pimpinan ke sekretaris.   

3.2. Peran Sekretaris dalam Pembuatan Laporan  

Menurut Nurasih (2015:112) Seorang sekretaris juga bertugas dalam 

membantu pimpinannya menyusun laporan. Laporan membantu pimpinan dalam 

menjalankan fungsi manajerialnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengambilan keputusan, serta pengawasan maupun pengendaliannya. Dengan 

begitu, memungkinkan pimpinan untuk menguji dan mengubah kebijakan yang 

telah dibuatnya.  

Selain itu, laporan memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Alat Pertanggungjawaban  

Dari seorang pelaksana kepada atasannya berdasarkan tugas dan tanggung 

jawab yang diterimanya, dari laporan tersebut bisa dilihat oleh pimpinan 

pelaksanaan tugas dari pejabat atau karyawan yang ditunjuk.  

2. Merupakan Alat Dalam Menyampaikan Informasi  

Dalam setiap organisasi setiap bagian perlu melakukan koordinasi serta kerja 

sama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sehingga dengan tukar 

informasi tidak terjadi overlapping atau penumpukan pekerjaan ataupun 

beberapa bagian melaksanakan pekerjaan yang sama.  

3. Laporan Dapat Membantu Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan  

Laporan-laporan yang diberikan dan disampaikan dari semua satuan organisasi 

dapat sebagai bahan data dan informasi bagi pimpinan dalam keputusan yang 

akan diambil pimpinan.  
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4. Laporan Dapat Mengembangkan Wawasan 

Dengan adanya pertukaran informasi antara bagian tentu akan bertambah 

pengetahuan menjadi akan luas dan pada akhirnya menimbulkan gagasan baru 

yang lebih baik. 

5. Laporan Dapat Membina Kerja Sama  

Dengan adanya saling tukar informasi akan terjalin koordinasi, kerja sama serta 

pengertian antara atasan dan bawahan serta semua unit dalam organisasi. 

3.2.1 Jenis-Jenis Laporan  

Menurut Nurasih (2015:113) Terdapat berbagai macam jenis laporan ditinjau 

dari berbagai seginya, di antaranya: 

1. Berdasarkan dari segi waktu penyajian 

a. Laporan Rutin  

Laporan ini sering pula disebut laporan berkala atau laporan periodik. 

Laporan rutin merupakan laporan yang dibuat secara rutin menurut periode 

waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau triwulan. Laporan ini 

biasanya memuat informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas 

pada satuan unit organisasi atau tugas individu dalam organisasi.  

b. Laporan Insidental  

Laporan insidental merupaka laporan yang dibuat dan disampaikan dengan 

waktu tidak terjadwal secara tepat. Laporan ini disusun bila ada suatu hal 

yang dipandang sangat penting untuk disampaikan atau ada kegiatan yang 

bersifat khusus atau mendadak.  
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2. Berdasarkan dari segi penyampaian  

a. Laporan Lisan  

Laporan ini tidak memerlukan bentuk penulisan khusus, karena pelaporan ini 

mengungkapkan isi laporannya secara lisan pada pimpinan, baik bertatap 

muka langsung maupun melalui telepon. Laporan lisan disampaikan bila hal-

hal yang dilaporkan hanya bersifat informatif dan singkat, tidak memerlukan 

penjelasan akibat atau pengaruh yang fatal.  

b. Laporan Tertulis  

Laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, baik diketik dengan mesin 

ketik atau mesin komputer. Tebal halaman juga tergantung dari materi yang 

ingin disampaikan. Laporan ini biasanya berbentuk laporan formal atau 

informal.  

c. Laporan Visual  

Laporan visual merupakan laporan yang disajikan dalam bentuk gambar, foto, 

film atau slide. Apabila dibandingkan dengan laporan tertulis, maka laporan 

visual memerlukan biaya relatif lebih besar.  

3. Berdasarkan dari segi bentuknya  

a. Laporan berbentuk surat  

Laporan ini dibuat dalam bentuk surat, sehingga bentuk laporan ini mengikuti 

format pembuatan surat, baik dari bagian-bagian surat maupun bahasa yang 

dipakai sesuau dengan bahasa surat.  

b. Laporan bentuk formulir  

Laporan ini disajikan dengan bentuk dan format yang tepat. Dengan 

demikian, yang berubah hanya isi laporan tetapi materi yang dilaporkan tetap.  
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c. Laporan berbentuk karangan  

Laporan dibuat dalam bentuk karangan. Karena informasi yang disampaikan 

cukup banyak. Laporan ini biasanya untuk menulis laporan formal, misalnya 

laporan penelitian.  

3.2.2 Langkah-Langkah Pembuatan Laporan  

Menurut Sedarmayanti (2009:97) Agar laporan yang akan disampaikan 

kepada atasan dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya (fungsinya), maka 

laporan harus disusun secara tepat. Laporan dapat disusun secara tepat apabila 

prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunannya tepat pula. 

Langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan laporan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Perihal (Subjek) 

Hal ini dilakukan dengan maksud: 

a. Agar yang akan dilaporkan terang dan jelas 

b. Agar memenuhi keinginan pihak yang akan menerima laporan 

c. Untuk mempermudah pengumpulan data 

2. Mengumpulkan Fakta dan Data 

Data dan fakta yang dipergunakan dalam penyusunan laporan, misalnya: 

a. Surat Keputusan dan landasan-landasan yuridis lainnya 

b. Skema atau struktur organisasi 

c. Data kepegawaian, keuangan, materiil, peralatan pemasaran dan 

sebagainya 

d. Rencana/program kerja 

e. Notulen rapat 
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f. Grafik, tabel dan sebagainya 

g. Buku-buku pedoman kerja. 

Bahan-bahan laporan di atas diperoleh dari sumber-sumber primer (primary 

resource) maupun dari sumber-sumber sekunder (secondary resource). 

Sumber-sumber primer (primary resource), meliputu data dari: 

a. Hasil wawancara, 

b. Hasil diskusi, 

c. Hasil pengisian daftar pertanyaan, 

d. Hasil observasi langsung.  

Sumber-sumber sekunder (secondary resource) meliputi data dari: 

a. Perpustakaan dan dokumentasi, 

b. Statistik, 

c. Buku harian, 

d. Laporan-laporan, 

e. Hasil riset dari lembaga.  

3. Data yang telah terkumpul melalui cara-cara pengumpulan seperti tersebut di 

atas, agar dapat dipergunakan dengan baik, sistematis dan tepat harus 

diadakan pengklasifikasian dengan setepat-tepatnya. Pengklasifikasian ini 

berguna untuk: 

a. Menyusun sistematika laporan,  

b. Menentukan data mana yang perlu dimasukkan untuk analisis dan data 

mana pula yang cukup disertakan sebagai lampiran-lampiran, 

c. Mempermudah penentuan korelasi antara data yang satu dan data yang 

lainnya dan selanjutnya akan mempermudah dalam analisisnya, 
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d. Evaluasi dan pengolahan data, 

Setelah dibuat klasifikasi data sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat 

dilakukan evaluasi dan pengolahan data.  

e. Membuat kerangka laporan 

3.3. Evaluasi  

Menurut Mehrens (1984:5) Setiap evaluasi atau penilaian merupakan proses 

yang direncanakan untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan data 

tersebut kemudian dibuat untuk menjadi suatu keputusan. Evaluasi merupakan 

proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan 

informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh 

siswa. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap evaluasi mengumpulkan dan 

menganalisis data yang kemudian akan dijadikan sebuah informasi dan untuk 

membuat suatu keputusan berdasarkan dengan data yang telah diperoleh tersebut. 

3.3.1 Fungsi Evaluasi  

Menurut Suharsimi (2001:290) secara umum evaluasi memiliki tiga 

macam fungsi pokok, yaitu: 

1) Mengukur Kemajuan  

Evaluasi merupakan kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya 

menilai, apakah tujuan yang telah dirumuskan telah terlaksana.  

2) Menunjang Penyusunan Rencana  

Dari kegiatan evaluasi pasti ada hasil yang akan diperoleh, baik hasil evaluasi 

itu menggembirakan sehingga membuat evaluator merasa lega atau bahkan 

hasil evaluasi tersebut ternyata tidak menggembirakan dikarenakan 

banyaknya hambatan atau kendala sehingga membuat evaluator diharuskan 
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untuk bersikap waspada. Jika mengalami hal seperti itu, evaluator perlu 

memikirkan ulang rencana dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi itu memiliki fungsi menunjang 

penyusunan rencana.  

3) Memperbaiki atau Melakukan Penyempurnaan Kembali 

Evaluasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka 

peluang bagi evaluator untuk membuat perkiraan, apakah tujuan yang telah 

dirumuskan akan dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan atau tidak. 

Apabila berdasarkan data hasil evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan tidak 

akan mencapai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan berusaha mencari 

dan menemukan jalan keluar atau cara pemecahannya.  

3.3.2 Standar Evaluasi 

Standar yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kegiatan atau 

pembelajaran tertetu, dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: 

a. Manfaat (Utility) 

Sebaiknya hasil dari evaluasi bermanfaat bagi perusahaan atau departemen 

untuk pengambilan suatu keputusan atas program yang berjalan.  

b. Akurat (Accuracy) 

Hendaknya informasi yang dihasilkan dari evaluasi harus memiliki tingkat 

ketepatan yang tinggi, agar informasi tersebut dapat dipercaya.  

c. Layak (Feasibility)  

Proses evaluasi yang dirancang hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik 

dan layak.   
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3.3.3 Laporan Evaluasi  

Laporan evaluasi merupakan kegiatan akhir dari evaluasi program. Laporan 

evaluasi disusun dalam bentuk tulisan, dicetak dan dapat dipublikasikan. Secara 

garis besar laporan evaluasi terdiri dari empat pokok hal, yaitu permasalahan, 

metodologi evaluasi, hasil evaluasi, dan kesimpulan hasil evaluasi.   

Laporan evaluasi hampir sama dengan laporan penelitian, ada yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dan ada yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

Laporan evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya tersusun 

dari lima atau enam bab, yaitu : pendahuluan, pembahasan kepustakaan, 

metodologi evaluasi, hasil evaluasi dan pembahasan (hasil evaluasi, pembahasan 

), serta kesimpulan dan rekomendasi.  

 

3.4. Microsoft Excel  

Microsoft excel adalah sebuah aplikasi (perangkat lunak) yang merupakan 

bagian dari paket Software Microsoft  Office. Perangkat lunak ini berjenis 

spreadsheet.  Microsoft excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara 

otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus-rumus, pemakaian fungsi-

fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik dan manajemen data.   

3.4.1 Fungsi dan Keguanan Microsoft Excel  

Menurut Microsoft.inc Microsoft Excel memiliki banyak fungsi, 

diantaranya: 

1) Membuat sebuah laporan keuangan. 

2) Membuat daftar nilai. 
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3) Membuat daftar hadir. 

4) Melakukan operasi kali, bagi dan rata-rata dengan cepat.  

5) Membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan. 

6) Menyajikan data secara tepat, rapi, dan akurat.  

3.4.2 Pivot Table  

Menurut Microsoft.inc Pivot table adalah bentuk laporan yang memiliki 

kapasitas data cukup besar dapat dengan meudah untuk dikelompokkan, 

diurutkan, dan disaring berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu dapat dengan 

mudah memodifikasi laporan dengan bentuk dan tampilan yang berbeda-beda. 

Dengan menggunakan fasilitas Pivot Table untuk mengolah data dalam tabel, dan 

dengan hanya menampilkan kategori yang dibutuhkan.  

PivotTable merupakan cara yang interaktif untuk meringkas sejumlah 

besar data dengan cepat. PivotTable dapat digunakan untuk menganalisis data 

numerik secara mendetail dan menjawab pertanyaan yang tak terduga tentang data 

Anda. PivotTable dirancang khusus untuk:  

1) Membuat subtotal dan agregat data numerik, meringkas data menurut 

kategori dan subkategori, serta membuat perhitungan dan rumus.  

2) Membuat kueri sejumlah besar data dengan banyak cara yang mudah 

dikenali.  

3) Memindahkan baris ke kolom atau kolom ke baris untuk melihat ringkasan 

data sumber berbeda.  

4) Menyajikan laporan online atau cetak yang ringkas dan menarik.  

5) Memfilter, mengurutkan, mengelompokkan dan menetapkan format bersyarat 

pada subset data yang paling berguna dan menarik 
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BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan workshop berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam kurun 

waktu 1 (satu) bulan ini, program workshop yang dilaksanakan pada Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu di Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya yang dilaksanakan pada : 

Tanggal  : 17 Juli 2017 – 30 Agustus 2017 

Tempat : Ruang Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu   

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Peserta  : Merin Yuni Astuti 

NIM   : 15390150004 

Dalam pelaksanaan workshop yang berlangsung dalam kurun watu satu bulan 

di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, berikut ini adalah rincian 

kegiatan yang dilakukan selama workshop pada Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu  Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Tabel 4. 1 Daftar Kegiatan Selama Workshop 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1. Menyusun Laporan Evaluasi Kelulusan Mata Kuliah Prodi 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

2. Pelayanan Telepon Masuk  

3. Scan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
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4.2 Metode Penulisan 

1) Studi observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu  Institut Bisnis dan 

Informatika Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

2) Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan Ketua pada tempat 

pelaksanaan workshop yaitu pada Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

3) Studi literature atau perpustakaan, yaitu dengan mencari referensi dan 

membaca literature dan buku-buku yang mendukung penyelesaian laporan 

workshop yang tersedia di perpustakaan. 

4) Penyusunan laporan, yaitu membuat laporan setelah melakukan kegiatan 

workshop yang menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah Proyek 

Akhir. 

5) Konsultasi (Bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara bertahap 

kepada dosen pembimbing atas hasil laporan workshop yang telah 

dilaksanakan. 

 

4.3 Pekerjaan Umum  Selama  Workshop di Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  

Pekerjaan  umum yang dimaksud penulis adalah pekerjaan yang dilaksanakan 

secara umum  saat pelaksanaan  workshop pada Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Menerima Telepon  

Telepon merupakan alat komunikasi untuk menerima dan menyampaikan 

informasi dengan cepat. Melalui telepon seseorang dapat menyampaikan 
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maksudnya baik untuk kegiatan bisnis ataupun nonbisnis dalam bentuk informasi 

kepada orang lain. Tugas seorang sekretaris dalam menerima telepon tidak hanya 

untuk menyambungkan telepon kepada pimpinan tetapi harus melakukan 

screening calls terlebih dahulu, yaitu menggali informasi yang cukup sehingga 

mampu memutuskan mana yang bisa dijawab sendiri oleh sekretaris dan mana 

yang perlu disambungkan kepada pimpinan.  

Adapun cara penerima telepon dengan baik dan benar, yaitu: 

a. Pada saat telepon berbunyi tunggu sampai bunyi dering kedua atau ketiga 

kemudian diangkat menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan siap 

untuk mencatat pesan yang disampaikan oleh penelepon.  

b. Ucapkan salam dan perkenalkan diri terlebih dahulu. 

Misalkan: “Selamat pagi P3M dengan saya Merin, ada yang bisa saya bantu?”. 

c. Kemudian tanyakan dengan siapa kita berbicara dan langsung tanyakan juga 

keperluan dan ingin berbicara dengan siapa. Contoh: “Mohon maaf dengan 

siapa saya berbicara? Apa ada yang bisa saya bantu?”. 

d. Jika penelepon ingin berbicara dengan Kepala Bagian/Staff Pusat Pengawasan 

dan Penjaminan Mutu, katakan untuk menunggu sebentar. Tetapi jika orang 

tersebut tidak ada diruangan, kita dapat berbicara “Mohon maaf, beliau sedang 

tidak ada di ruangan, apakah ada pesan yang disampaikan?”. 

e. Dan yang terakhir, catat semua pesan yang disampaikan oleh penelepon. 

Kemudian sampaikan pesan tersebut kepada orang yang dituju. Sebelum 

mengakhiri pembicaraan, tanyakan kembali apakah ada yang diperlukan lagi, 

misal: “Baik, pak/bu pesan akan saya sampaikan. Apakah ada yang bisa saya 

bantu lagi?”. 
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f. Jika penelapon tidak ada pesan yang ingin disampaikan lagi, ucapkan terima 

kasih dan salam penutup. Misal: “Baik Bapak/Ibu terima kasih, selamat pagi”. 

4.3.2 Scan Standar Operasional Prosedur  

Scanner adalah sebuah perangkat yang sangat membantu. Dengan adanya 

scanner, kita bisa menduplikasi hardcopy seperti laporan, makalah, foto dalam 

bentuk digital ke komputer. Langkah-langkah untuk melakukan scanner hardcopy 

sebagai berikut: 

1) Pastikan di laptop/PC kita sudah terpasang software untuk bisa melakukan 

scanner.  

 

Gambar 4. 1 Aplikasi untuk scanner hardcopy 

2) Setelah itu buka aplikasi tersebut, kemudian pilih scan to pdf. Untuk 

menampilkan hasil berupa pdf.  

3) Letakkan hardcopy di mesin scanner secara perlembar. Lakukan itu sampai 

semua hardcopy selesai untuk di scan.  

4) Kemudian hasil dari scan tersebut seperti gambar 4.2 
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Gambar 4. 2 Tampilan Hasil Scanner Salah Satu Standar 

 

4.4 Pekerjaan Khusus Selama Workshop di Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Pekerjaan khusus yang dimaksud penulis adalah pekerjaan yang dilaksanakan 

dan dibahas secara khusus saat pelaksanaan  workshop pada Pusat Pengawasan 

dan Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut: 

4.4.1. Pembuatan Laporan Evaluasi Kelulusan Mata Kuliah  

Alur Pembuatan Laporan Evaluasi Kelulusan Mata Kuliah untuk semua 

Program Studi pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 

digambarkan dalam bentuk dokumen flowchart, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Sebelum membuat laporan kelulusan mata kuliah semua program studi 

semester 16.2, terlebih dahulu meminta data-data ke PPTI.  

2. Setelah meminta data dan data telah diterima, langsung membuat laporan 

sesuai dengan format yang ada menggunakan Microsoft Excel  dan 

memanfaatkan fasilitas Pivot Table.  
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Gambar 4. 3 Alur Pembuatan Laporan Evaluasi Keluluan Mata Kuliah 

Program Studi  

3. Sebelum membuat laporan kelulusan mata kuliah semua program studi 

semester 16.2, terlebih dahulu meminta data-data ke PPTI.  

4. Setelah meminta data dan data telah diterima, langsung membuat laporan 

sesuai dengan format yang ada menggunakan Microsoft Excel  dan 

memanfaatkan fasilitas Pivot Table.  
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5. Laporan Kelulusan Mata Kuliah Semua Program Studi semester 16.2 telah 

selesai dibuat.  

6. Laporan dicetak dan diberikan kepada Kepala Bagian Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu untuk diperiksa.  

7. Jika terdapat revisi, maka segera diperbaiki kesalahannya. Jika laporan tidak 

terdapat revisi maka laporan tersebut digandakan dan dijilid sesuai dengan 

jumlah pimpinan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.  

8. Membagikan Laporan Evaluasi Kelulusan Mata Kuliah Semua Program Studi 

semester 16.2 kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Bagian PPAI, 

Dekan FTI dan Dekan FEB.  

4.4.2. Detail Pembuatan Laporan Evaluasi Kelulusan Mata Kuliah  

Pembuatan laporan hasil  evaluasi kelulusan mata kuliah semua program 

studi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya Semester 16.2 yaitu dengan 

memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Pemanfaatan aplikasi Microsoft Excel  

karena memuat tabel, grafik dan perhitungan yang membutuhkan rumus tertentu.  

Sebelum draft laporan evaluasi kelulusan mata kuliah dicetak, dilakukan 

pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian 

Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu Bapak Ir. Henry Bambang Setyawan. 

Mengecekan ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah hasil pengerjaan sudah 

sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan apakah sudah memenuhi sesuai 

dengan format laporan evaluasi semester sebelumnya. Dan jika adanya revisi, 

maka laporan evaluasi harus segera diperbaiki sesuai dengan intruksi kepala 

bagian, tetapi jika tidak ada revisi laporan bisa segera dicetak dan di distribusikan 

kepada pimpinan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.  
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Struktur bagian laporan evaluasi terdiri dari cover  yang berisi keterangan 

mengenai evaluasi dan daftar isi laporan evaluasi, selanjutnya adalah bagian 

utama yaitu laporan yang menyajikan hasil dari evaluasi secara keseuruhan seperti 

pada contoh laporan semseter sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam 

pembuatan laporan evaluasi kelulusan mata kuliah adalah sebagai berikut: 

1) Membuka Aplikasi Microsoft Excel  

a. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalankan Microsoft Excel. Pada 

layar dekstop pilih Microsoft Excel 2013 seperti gambar 4.4 

 

Gambar 4. 4 Membuka Microsoft Excel 2013 

b. Memulai Pembuatan  Daftar Kelulusan Mata Kuliah Semua Program Studi  

Semester 16.2. Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.  

1. Tampilan  program Microsoft Excel 2013.  
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Gambar 4. 5 Tampilan Awal Microsoft Excel 2013 

2. Kemudian mengambil data mentah dari e-mail yang sebelumnya telah di 

download dan di save.  Klik File – Open. Lihat gambar 4.6  

 

Gambar 4. 6 Membuka File Daftar Kelulusan Mata Kuliah Semua Program 

Studi 

3. Buka data yang telah disimpan, kemudian klik dua kali. Maka akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 4.7  

 

 

Gambar 4. 7 Data Mentah Kelulusan Mata Kuliah  Program Studi 

c. Menggunakan Pivot Table  
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1. Selanjutnya data mentah tersebut diolah menggunakan pivot table.  

 

Gambar 4. 8 Data yang akan diolah menggunakan Pivot Table. 

2. Klik tombol Pivot Table yang terdapat dalam Insert group Tables. 

Muncul kotak dialog Create Pivot Table. Lihat pada gambar 4.8 

3. Pada opsi Choose the data that you want to analyze, dapat memilih 

sumber data yang akan digunakan dalam Pivot Table. Lihat pada gambar 

4.9  

 

Gambar 4. 9 Create Pivot Table 
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4. Klik tombok OK. Akan muncul tampilan area Pivot Table dan task pane 

Pivot Table Field List, seleksi area Pivot Table kemudian klik tombol 

Field List dalam Pivot Table Tools tab Options group Show. Lihat pada 

gambar 4.10  

     

Gambar 4. 10 Area Pivot Table dan Pivot Table Fields 

5. Pada daftar Choose fields to add report: menampilkan nama field dari 

tabel yang digunakan, kemudian field dimasukkan ke dalam 4 area yang 

tersedia di dalam Pivot Table. Memasukkan field ke dalam area Pivot 

Table yaitu dengan cara klik dan tahan tombol mouse pada salah satu 

field kemudian tarik mouse ke area Pivot Table yang diinginkan. Lihat 

pada gambar 4.11  
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Gambar 4. 11 Memasukkan Field menggunakan Teknik Drag and Drop 

6. Dalam pembuatan daftar kelulusan mata kuliah semua program studi ini 

masukkan field Nama Prodi, Kode MK, Nama MK, Jumlah Kelulusan 

dan Jumlah Peserta ke area Row Labels. Pada area Values masukkan % 

Kelulusan. Field dalam daftar Choose fields to add to report: yang 

digunakan dalam area Pivot Table secara otomatis akan diberi tanda 

centang.  

7. Untuk menampilkan sebagian data dalam Pivot Table. Pada Pivot Table 

Tools tab Options group Actions dan centang D3 KPK, sebagai contoh. 

Lihat pada gambar 4.12 
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Gambar 4. 12 Pemilihan prodi untuk laporan 

8. Untuk hasilnya lihat pada gambar 4.13  

              

Gambar 4. 13 Tampilan Hasil prodi 

d. Kemudian data dimasukkan dalam format yang diminta sesuai dengan 

laporan evaluasi semester sebelumnya.  

1. Buka sheet baru untuk memasukkan data sesuai dengan format laporan 

evaluasi sebelumnya.  

2. Data mentah yang telah diolah menggunakan Pivot Table kemudian 

dicopy paste ke dalam format table yang telah di sheet baru seperti pada 

gambar 4.14 
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Gambar 4. 14 Hasil Copy Paste Data 

3. Setelah data prodi semuanya di copy paste maka selanjutnya data itu 

perlu untuk dihitung. Lihat pada gambar 4.15  

 

Gambar 4. 15 Persentase Yang Belum Dihitung Dengan Rumus 

4. Kemudian hitung menurut dengan rumus. Lihat pada gambar 4.16 
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a)  

              

 

Gambar 4. 16 Rumus mencari Rata-Rata Produktivitas Mata Kuliah 

b)  

 

 

Gambar 4. 17 Rumus mencari Rata-Rata Produktivitas Prodi 

c)  

 

 

Gambar 4. 18 Rumus untuk mencari rata-rata produktivitas prodi 
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d)  

 

 

Gambar 4. 19 Rumus untuk mencari rata-rata produktivitas MK seluruh 

prodi 

e)  

 

 

Gambar 4. 20 Rumus untuk menghitung rata-rata produktivitas seluruh 

prodi 

 

 

 

 

 

 



53 

 

  

 

Maka  hasil perhitungannya seperti gambar 4.21  

 

Gambar 4. 21 Hasil menggunakan hitungan rumus 

2) Pembuatan Grafik Kelulusan Mata Kuliah Semua Program Studi Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  

  Grafik Kelulusan Mata Kuliah  

a. Sebelum membuat grafik, buatlah sheet baru untuk membuat data 

yang formatnya telah tersedia pada laporan semester sebelumnya. 

Lihat pada gambar 4.22 

 

Gambar 4. 22 Format yang telah tersedia 
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b. Kemudian buatlah table sesuai dengan data pada gambar 4.16. Maka 

tampilan data akan menjadi seperti gambar 4.23 

 

Gambar 4. 23 Table Chat Rekap Kelulusan Mata Kuliah Porgram Studi 

c. Block semua tabel, kemudian klik insert – pilih chart column. 

Sehingga akan diperoleh hasil seperti pada gambar 4.24 

 

Gambar 4. 24 Tabel Chart Kelulusan Menggunakan Chart Column 
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d. Setelah muncul grafik. Klik Desaign – Quick Layout kemudian pilih 

Layout 5 agar dalam penyampaian data lebih mudah. Lihat pada 

gambar 4.25 

 

Gambar 4. 25 Tampilan Chart Kelulusan Mata Kuliah menggunakan quick 

layout untuk menampilkan infomasi yang ada pada chart 

 

Gambar 4. 26 Tampilan Akhir Hasil Chart Kelulusan Mata Kuliah 

Grafik Presentase Lulus dan Tidak Lulus Mata Kuliah 

a. Untuk membuat grafik presentase lulus dan tidak lulus caranya sama 

dengan sebelumnya.   
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Pertama  buka data yang sudah disesuaikan dengan format laporan 

semester sebelumnya.  

 

Gambar 4. 27 Format Data Presentase Kelulusan Mata Kuliah 

b. Buatlah data tabel menjadi seperti gambar 4.28 

 

Gambar 4. 28 Tabel Data Presentase Kelulusan Mata Kuliah 

c. Kemudian  Block semua tabel, kemudian klik insert – pilih chart 

column. Sehingga akan diperoleh hasil seperti pada gambar 4.29  
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Gambar 4. 29 Tampilan menu memilih Column 

d. Setelah muncul grafik. Klik Desaign – Quick Layout kemudian pilih 

Layout 5 agar dalam penyampaian data lebih mudah. Lihat pada 

gambar 4.30  

 

Gambar 4. 30 Tampilah Chart Presentase Lulus dan Tidak Lulus Mata 

Kuliah 

 

 

Gambar 4. 31 Tampilan Akhir Chart Prosentase Lulus dan Tidak Lulus 

Mata Kuliah  
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Tampilan/Hasil Akhir  

Setelah memilih grafik sesuai dengan keinginan, maka hasil dari 

masing-masing daftar grafik yang diperoleh sebagai berikut: 

a) Grafik Kelulusan Mata Kuliah Program Studi  

 

Gambar 4. 32 Grafik Kelulusan Mata Kuliah Program Studi 

b) Grafik Presentase Lulus dan Tidak Lulus Mata Kuliah  

Program Studi  

 

Gambar 4. 33 Grafik Presentase Lulus dan Tidak Lulus Mata Kuliah 

Program Studi 
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4.4.3. Proses Cetak dan Pendistribusian Laporan Evaluasi Kelulusan Mata 

Kuliah  

a. Laporan Evaluasi Siap Dicetak  

Setelah laporan selesai dikerjakan oleh Administrator kemudian laporan 

Kelulusan Mata Kuliah Program Studi Semester 16.2 dicetak atau diprint.  

b. Laporan Diperiksa  

Setalah dicetak atau diprint maka Administrator melakukan konfirmasi 

ke Supervisor bahwa tugas yang diberikan yaitu berupa pembuatan 

laporan telah selesai dikerjakan. Maka Administrator memeriksa hasil 

dari tugas yang telah diberikan tersebut. Jika masih kurang benar maka 

Administrator harus melakukan revisi terhadap data yang salah. Jika 

sudah benar maka Administrator melanjutkan ke tahap menjilid laporan.  

c. Laporan Dijilid  

Setelah laporan selesai diperiksa dan tidak ada kesalahan maka langkah 

selanjutnya laporan tersebut dijilid.  

d. Distribusi Kepada Pimpinan 

Setelah melewati proses penjilidan, laporan evaluasi kelulusan mata 

kuliah diserakan kepada pimpinan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya, antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Bagian P3AI, 

Dekan Fakultas Teknologi Informatika dan Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil workshop 

yang telah dilaksanakan pada Pusat Pengawasan dan Penjaminan Mutu di Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melaksanakan workshop pada Pusat Pengawasan dan Penjaminan 

Mutu di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dengan terjun secara 

langsung pada dunia kerja, telah banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat 

serta telah sedikit banyak mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan.  

Kesimpulan yang dapat diambil selama melakukan workshop pada Pusat 

Pengawasan dan Penjaminan Mutu di Institut Bisnis Stikom Surabaya adalah 

dalam proses pembuatan laporan evaluasi kelulusan mata kuliah dengan 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia di dalam Microsoft Excel. Hal ini digunakan 

untuk mempermudah pembuatan laporan evaluasi dan informasi yang 

disampaikan kepada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya lebih akurat 

dan detail.  
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5.2 Saran 

Adapun beberapa saran dapat diberikan pada Pusat Pengawasan dan 

Penjaminan Mutu Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang telah 

menjadi tempat pelaksanaan workshop pada kurun waktu satu bulan, yaitu: 

1. Dalam pembuatan laporan evaluasi harus lebih teliti dan detail lagi, agar 

informasi yang disampaikan lebih terpercaya.  

2. Perlu adanya dibuatkan ketentuan-ketentuan template untuk laporan 

evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman, agar dalam 

pembuatan laporan evaluasi selanjutnya format yang digunakan sama 

dengan yang sebelumnya.  
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