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Obyektif Pelatihan Audit Mutu Internal

Peserta dapat menjelaskan tentang

AMI1

Peserta dapat melakukan

a. Audit dokumen SPMI

b. Audit lapangan

c. Membuat laporan Hasil Audit

2

Peserta dapat menjawab dengan baik

dan lulus test dengan nilai min. 803



Kaleidoskop AMI di UCB

2017

2018 

2019

2020

2021 -

selanjutnya

AMI Baru berjalan secara

baik pada tahun 2018 

(STKIP CBN) ➔ setelah

mendapatkan

pendampingan dari Unika

Atma Jaya Jakarta

AMI Baru berjalan secara

baik pada tahun 2017 

(STIKES CHMK) ➔

setelah mendapatkan

pendampingan dari Unika

Atma Jaya Jakarta

AMI terhambat karena

adanya pandemi

Covid19 ➔ baru akan

dilaksanakan maret

2021

Setelah menjadi

UCB AMI sedikit

terhambat ➔

hanya dapat

terlaksana di FK

LPM dan seluruh unit di 

lingk. UCB berkomitmen

untuk menjalankan siklus

PPEPP (AMI) secara

berkesinambungan



LANDASAN HUKUM

Bab III Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 12 tahun

2012  tentang
Pendidikan Tinggi

1)Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan  sistemik untuk 
meningkatkan mutu pendidikan tinggi  secara berencana dan
berkelanjutan

2)Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan melalui
penetapan, pelaksanaan, evaluasi,  pengendalian, dan peningkatan
standar pendidikan tinggi.

Pasal 5 ayat (1) 
Permenristekdikti

No. 62 Tahun
2016 Tentang

SPM Dikti

1)SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

• Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

• Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

• Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

• Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan

• Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

2)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c  dilakukan melalui
Audit Mutu Internal.



SIKLUS SPMI
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Tindakan  
Penjaminan  

Mutu

Audit  
Pelaksanan  
Penjaminan  

Mutu

Evaluasi  
Penjaminan  

Mutu

Garis Besar Proses SPMI Akademik dan Non Akademik

Dokumen Mutu/  
Buku

Kebijakan  

Manual  
Standar  

Formulir

Pelaksanaan  
Penjaminan  

Mutu

K
a
iz
e
n

Dokumen/  

Buku  

Kebijakan  

Mutu

Dokumen/  

Buku  

Manual  

Mutu

Dokumen/  

Buku  

Standar  

Mutu

Dokumen/  

Buku  

Formulir  

Mutu



BORANG AKREDITASI (9 

KRITERIA)

Visi, Misi, Tujuan dan 

Strategi

Tata Pamong, Tata Kelola 

dan Kerjasama

Mahasiswa

Sumber Daya Manusia

Keuangan, Sarana dan 

Prasarana

Pendidikan

Penelitian

PkM

Luaran dan Capaian

Pendidikan, Penelitian dan 

PkM

Standar Perguruan Tinggi (Standar

Turunan)

Standar Kemahasiswaan

Standar Rekrutmen Mahasiswa baru

Standar Kalender Akademik

Standar Registrasi Mahasiswa

Standar Ijazah, Transkrip dan SKPI

Standar Penyusunan KTI/Skripsi

Standar Kerjasama

Standar Microteaching

Standar Laboratorium Terpadu

Standar Penyusunan Renstra

Standar Kode Etik dan Perilaku

Karyawan di UCB

Standar Penyusun, Pelaksanaan

dan Evaluasi Kurikulum

Standar pendampingan Akademik

Mahasiswa

Standar Kesejahteraan Dosen dan 

Tendik

Standar Pemberian sanksi kepada

dosen dan tendik

Standar BKD



Standar Dikti
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SN DIKTI
SN PENDIDIKAN

SN PENELITIAN

SN PENGABDIAN

(24 STANDAR)

MINIMAL

AKADEMIK  

DAN  

NON
AKADEMIK

STANDAR  
DIKTI

Melampaui BERARTI:
melebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau melebihi secara

‘kualitatif



Evaluasi
Pelaksanaan

Standar dengan
menggunakan
Metode Audit

Internal



K o n s e p

D a s a r  

E v a l u a s i Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan 

semua standar Dikti maupun standar PT 

yang tlh dirumuskan dan ditetapkan
02

a. Pejabat diatasnya;

b. Auditor internal, melalui audit

internal

Evaluasi dilakukan oleh03

a. Akuntabilitas

b.Obyektifitas; dan

c. independensi

Audit internal diperlukan

untuk menjamin:

04

Evaluasi adalah bagian dari dari siklus

SPMI (PPEPP)
01



AUDIT MUTU bukanlah
asesmen/penilaian melainkan
Pencocokan KESESUAIAN antara
pelaksanaan dengan perencanaan
suatu kegiatan/program

2

Audit Mutu Internal adalah proses 

pengujian yang  sistematik, mandiri, 

dan terdokumentasi untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan di 

PT sesuai prosedur dan hasilnya telah

sesuai dengan standar untuk mencapai

tujuan institusi.

1

AMI DIJALANKAN BUKAN UNTUK MENCARI 
KESALAHAN TETAPI MENDORONG TAATAZAS 
DAN TERTIB PROSEDUR (kepatuhan
terhadap STANDAR SPMI yang telah
ditetapkan).

3

Audit Mutu Internal akan

dilaksanakan untuk mengetahui

apakah pelaksanaan standar telah

melaksanakan rencana kerja semester 

dan/atau rencana kerja tahunan

5

Konsep Dasar AMI

Audit Mutu Internal dilaksanakan

untuk mengetahui apakah setiap

pelaksana standar telah menjalankan

standar SPMI yang menjadi

tanggungjawabnya

4

Audit Mutu Internal (AMI) 

adalah audit penjaminan dan 

konsultasi yang  independen dan 

objektif terhadap kegiatan

operasional/prosesakademik atau

non  akademik.

6



Langkah-langkah melakukan Evaluasi Pelaksanaan  

Standar Dikti dengan metode Audit Internal
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1. Menyiapkan Sistem 
Audit  Internal

3. Menyiapkan  
Auditor
Internal

2. Mensosialisasikan 
Sistem  Audit
Internal

4. Membuat jadwal dan  
meminta kesediaan diaudit
dan mengaudit

5. Melaksanakan audit  
(Dokumen SPMI dan
audit lapangan)

6. Membuat laporan dan  
mempresentasikan hasil
audit

7. Membuat laporan  
pemenuhan Standar
Audit



Langkah Membangun Sistem Audit Internal
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1. Menetapkan  
Kebijakan (Policy)

tentang sistem audit  
internal SPMI

7. Mensosialisasikan  
sistem audit internal

SPMI

6. Menyiapkan dan  
melath para auditor

internal

2. Merumuskan
standar tentang
sistem audit mutu

internal

3. Menyusun atau  
merumuskan manual

audit internal

4. Menyiapkan  
seluruh instrumen  
dan/atau formulir

audit

5. Membentuk unit  
atau t m atau

lembaga pelaksana  
audit



Tujuan Audit Mutu Internal

Memastikan  
implementasi  

sistem  
manajemen  

sesuai dengan  
sasaran/tujuan

Mengidentifikasi  
peluang  
perbaikan sistem  
manajemen  
mutu

Mengevaluasi  
efektivitas  
penerapan sistem  
manajemen mutu

Memastikan  
sistem  

manajemen  
memenuhi  

standar/ regulasi

AMI, akan membantu menjawab pertanyaan pokok berikut :

• Apakah anda dapat mencapai sasaran/target dari pekerjaan yang menjadi tanggungjawab

anda?

• Apakah anda dapat mengerjakan pekerjaan untuk memenuhi sasaran/target kerja?

• Apakah anda dapat membuktikan hal yang anda kerjakan?



Terminologi dalam AMI
Istilah Pengertian

Klien (Client) organisasi/perorangan yangmempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk

meminta audit

Teraudit (Auditee) Organisasi/unitkerja/orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien

Auditor orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit

Ketua Tim Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit danmemimpin pelaksanaan audit 

dengan dibantu beberapa auditor

Kriteria Audit (AuditCriteria) Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagaireferensi

Bukti Audit (AuditEvidence) Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit 

dan dapat diperiksa. Bukti audit  dapat bersifat kualitas atau kuantitas

Audit Kepatuhan audit lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi/memvalidasi.

Temuan Audit (Audit Findings) hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria

audit

Observasi (OB) Ketaksesuaian yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah,  misalnya tdak

memenuhi ketentuan

Ketaksesuaian (KTS) MINOR Ketdaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu, Misalnya

dokumen tdak ada/tdaklengkap

Ketaksesuaian (KTS) MAJOR Ketdaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu, misalnya tdak

ada prosedur



Manfaat Audit Mutu Internal

Mengkomunikasikan tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT 
dan nilai- nilai yang telah ditetapkan

Mengurangi Risiko PT

a. Resiko Kualitas
b. Resiko Hukum
c. Resiko Keuangan
d. Resiko Strategik

Memantau pencapaian kesesuaian tujuan dengan standar

Mengukur akuntabilitas dari pelaksanaan standar

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan
cara mengevaluasi dan  mendorong adanya peningkatan
melalui proses:

e. Resiko Kepatuhan
f. Resiko Operasional
g. Resiko Reputasi



Manfaat AMI bagi PT

Mengetahui Konsistensi penjabaran kurikulum dan RPS dengan  tujuan 
pendidikan, dan kompetensi lulusan yang diharapkan  (Learning Outcome)

Mengetahui Kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumber
daya pembelajaran, penelitian dan/atau PKM

Mengetahui Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses 
pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan RPS.

Mengetahui Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses 
pembelajaran terhadap manual prosedur dan instruksi kerja program studi

Mengetahui Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi  
penelitian dan pengabdian serta kerja sama

Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam
rangka auditeksternal atau akreditasi



Lingkup (Cakupan) Audit

Lingkup audit meliputi
semua persyaratan

sistem yang  
berpengaruh terhadap

mutu layanan, di
antaranya:

a. Sumber Daya Manusia
b. Infrastruktur
c. Keuangan
d. Lingkungan
e. Alat ukur

Sumber daya, meliputi:

Komitmen (tanggung jawab)
manajemen

Organisasi

Proses dan pengendaliannya

Evaluasi dan perbaikan

Dokumen sistem mutu



D

D
D

D

D

SUMBER DAYA 

AUDITOR



Prinsip-prinsip Audit

• Auditor menjalankan pekerjaannya dengan jujur, rajin dan 
bertanggungjawab.  Dapat mengaplikasikan berbagai
peraturan/regulasi/standar dan dapat memperlihatkan
bahwa ia kompeten

Integritas
(Integrity)

Memaparkan dengan apa adanya artinya ➔ Auditor 
harus menyampaikan laporan hasil audit yang 

sesungguhnya. Temuan audit, kesimpulan audit dan 
laporan audit ditampilkan apa adanya

Fair
Presentation

Dilakukan dengan profesional➔Auditor harus selalu
melatih diri supaya pantas dalam melaksanakan

tugas dan  percaya diri dalam berhadapan dengan
auditee. Memiliki kompetensi yang  diperlukan

Due profesional
Care



Prinsip-prinsip Audit

Menjaga kerahasiaan➔Auditor harus bijaksana dalam
menggunakan informasi yang disampaikan pada saat
audit. Termasuk menangani informasi sensitif dan rahasia

Confidentialy

Bebas➔Auditor harus tidak memihak dan berlaku
obyektif. Tidak ada konflik kepentingan dengan auditee 
dan unit yang diaudit.

Independence

Pendekatan berdasarkan bukti➔Audit harus dapat
memverifikasi bukti. Berdasarkan sampel yang  
disampaikan selama audit berlangsung

Evidence 
based approach



SIKAP

1.Bicara seperlunya jangan banyak bicara selama pelaksanaan audit.

2.Banyak mendengarkan jangan berdebat/adu argument dengan

teraduit/audittee

3.Melaksanakan audit secara bersahabat/kolegial.

4.Selalu Kritis dan teliti terhadap setiap aspek yang diaudit



TUGAS AUDITOR

4. 

mempelajari indikasi yang dapat

mempengaruhi hasil audit yang 

mungkin memerlukan pengauditan

lebih lanjut dan melaporkan hasil

audit kepada LPM

2. 

mengumpulkan, memverifikasi, dan

menganalisis bukti audit yang 

relevan supaya dapat

menyimpulkan pelaksanaan sistem

mutu yang diaudit

5. 

melaksanakan tugas

audit sesuai dengan

prinsip/kode etik

auditor

1. melaksanakan audit 

secara independen dan

objektif. sesuai. dengan. 

instrument. audit. AMI.

dan Surat Penugasan

Audit

6. 

Membuat Laporan

Audit 

3. 

Menetapkan status atau

penilaian kinerja terhadap

auditee yang diaudit



Atribut Personal Auditor

Menghadapi apa yang 

dibicarakan auditee dengan

baikCakap dalam bekerja, tidak

mudah dipengaruhi dan 

meyakinkan dalam memberikan

pernyataan

Dapat menerima penjelasan

audittee

Berhubungan dengan

ketepatan kerja, realistic 

dan memiliki pengetahuan

yang cukup serta memiliki

pengalaman

Punya ukuran nilai yang baik
dalam bermasyarakat; tahu
kaidah-kaidah dalam
pergaulan di masyarakat

Etika

Profesional dan Kompeten

Cekatan, Tangguh dan Tegas Penuh pengertian

Berpikir terbuka



Audit Kepatuhan
Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam pelaksanaan audit kepatuhan :

2
5

1.Setiap Auditor harus melaksanakan audit sesuai rencana yang telah 

disepakati  sesuai dengan program audit.

2.Setiap Auditor harus menggunakan daftar pertanyaan/check list untuk  

menemukan fakta.

3.Setiap auditor harus menyampaikan pertanyaan secara sistematik dan jelas 

untuk  menemukan fakta.

4.Setiap auditor harus selalu mencocokkan temuan audit dengan bukti-bukti di  

lokasi.

5.Setiap Auditor harus selalu menjaga hubungan baik dengan teraudit.



Hal-hal yang perlu di-check pada saat melaksanakan audit  

kepatuhan/lapangan :

1. Memastikan tanggung jawab teraudit selaku pelaksana standar.

2. Memastikan pengetahuan dan pemahaman teraudit tentang Kelengkapan

Dokumen SPMI

3. Memastikan efisiensi dan efektivitas operasi yang dijalankan teraudit.

4. Memastikan kemampuan auditee melakukan tindakan koreksi

5. Mencatat contoh-contoh ketidak sesuaian terhadap standar/ dokumentasi/  

aspek operasi yang menyimpang, dengan jelas dan lengkap

Audit Kepatuhan

2
6



Kaidah Penulisan Temuan
2
7

Pernyataan temuan mengikuti kaidah PLOR

Problem (masalah yang ditemukan)

Location (lokasi ditemukan problem)

Objective (bukti temuan)

Reference (dokumen yang mendasari)

Contoh : P L

O

Jumlah minimal dosen tetap yang memiliki jafung minimal AA di Prodi TI belum 

memenuhi  jumlah minimal seperti yang telah ditetapkan pada standar dosen dan 

tenaga kependidikan nomor dokumen D.UCB/STD/V/01/R2    R

Dokumen akademik berupa RPS, presensi dosen dan mahasiswa di Prodi DIII Kebidanan

belum tersedia lengkap seperti yang telah ditetapkan pada standar proses pembelajaran

nomor dokumen D.UCB/STD/III/01/R2   R

P L

O



Klasifikasi Temuan Audit:

• Observasi (OB) : Ketidaksesuaian yang dapat  
diselesaikan dengan cepat dan mudah.

• Ketaksesuaian (KTS) : Ketidaksesuaian yang  
memiliki dampak terbatas terhadap sistem  
mutu.



TEMUAN AUDIT

1. Mencapai Standar - Standar ditingkatkan
2. Melampaui – Standar ditingkatkan
3. Belum mencapai – Perlu tindakan koreksi
4. Menyimpang – Perlu tindakan koreksi

Untuk temuan yang belum mencapai dan
menyimpang dari standar maka temuan tersebut
dikategorikan Observasi (OB) atau
Ketidaksesuaian (KTS).



KeTidakSesuaian

Temuan yang belum  

mencapai, menyimpang  

dan tidak sesuai dengan  

standar atau  

persyaratan yang  

ditentukan PT

K T S O B
Observasi

Temuan yang  

berpotensi menjadi  

ketidaksesuaian

atau temuan yang  

dapat segera  

diperbaiki



RINGKASAN
1. Tujuan utama Audit Mutu Internal ialah untuk

mendapatkan ruang peningkatan pada aspek yang  
ditetapkan sebagai lingkup audit.

2. Pemenuhan atau perbaikan sistem mutu sesuai ruang
peningkatan yang didapatkan dalam audit  mutu perlu
secara periodic untuk menjadikan institusi berkualitas.

3. Agar perbaikan sistem mutu dapat dilakukan dengan
mudah maka temuan audit harus diformulasikan dengan
baik sehingga ruang peningkatan dapat dengan mudah
dipahami.



Pimpinan Perguruan Tinggi /Fakultas

Unit Jaminan Mutu  
Membentuk Tim Auditor

M 3

M 2 M 4

M5
M 1

M1 : Melakukan Rapat Tim Auditor  
M2 : Melakukan Audit Dokumen  
M3 : Menetapkan Jadwal Site Visit  
M4 : Melakukan Audit Lapangan  
M5 : Membuat Laporan Audit

SIKLUS  
AMI  
1, 2, 3
dst

1

1. Menetapkan tujuan AMI:
2. Merencanakan audit 3 Rapat Tinjauan Manajemen
3. Menetapkan objek dan lingkup audit

2



• Tindak lanjut (correctiveaction)

• Implementasi rekomendasi

• Repeat order/minta diaudit kembali

INDIKATOR

KEBERHASILAN AUDIT

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI dan AUDITI



THANK YOU


