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Abstrak
Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi menyediakan informasi berupa hasil
evaluasi standar mutu Perguruan Tinggi berdasarkan standar, komponen, kriteria dan indikator yang telah
dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pihak pimpinan di Universitas Sains dan
Teknologi Jayapura (USTJ) bisa memperoleh informasi secara cepat dan tepat dalam rangka menetapkan
perencanaan strategis dan kebijakan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Kesimpulan dari penelitian yaitu dengan dirancang dan diimplementasikan Sistem Informasi
Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, maka proses pelaporan hasil evaluasi standar mutu dapat
dilakukan lebih mudah, sehingga pimpinan USTJ dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat untuk
menetapkan perencanaan strategis dan kebijakan, khusunya untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Kata kunci: Sistem Informasi, Penjaminan Mutu, Sistem Informasi Penjaminan Mutu
1. PENDAHULUAN
Teknologi Informasi (TI) saat ini menjadi
sarana yang diterapkan oleh banyak institusi
dengan tujuan membantu pencapaian tujuan
institusi
tersebut.
Pemanfaatan
TI
telah
memberikan solusi dan keuntungan melalui
peluang-peluang sebagai bentuk dari peran strategis
TI dalam pencapaian visi dan misi institusi.
Peluang-peluang diciptakan dari optimalisasi
sumber daya TI pada area sumber daya institusi
yang meliputi data, sistem aplikasi, infrastuktur dan
sumber daya manusia. Disisi lain, setiap institusi
semestinya mempunyai suatu sistem yang berbeda,
sistem yang mampu untuk menampilkan informasi
secara cepat dan tepat sehingga pihak-pihak yang
menjalankan institusi mampu untuk memberikan
kinerja yang terbaik. Terutama untuk dunia
pendidikan, dimana diperlukan suatu sistem yang
mampu untuk memberikan informasi secara tepat
dan up to date, baik itu kepada pihak internal atau
eksternal.
Penjaminan mutu di perguruan tinggi
merupakan salah satu upaya peningkatan mutu
suatu perguruan tinggi. Penjaminan mutu
diharapkan meningkatkan mutu yang meliputi
penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan
standard. Pelaksanaan penjaminan mutu diharapkan
berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan
suatu sistem penjaminan mutu yang baik serta
didukung oleh suatu sistem informasi.



Dengan dukungan sistem informasi pada sistem
penjaminan mutu perguruan tinggi diharapkan
dapat menghasilkan acuan dalam menentukan
keputusan yang baik, karena setiap keputusan yang
diambil pasti akan mempengaruhi kondisi institusi
tersebut. Apabila keputusan yang diambil salah
maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan
masyarakat. Dalam suatu pengambilan keputusan
saat ini bukan hanya suatu sistem yang cepat, tetapi
juga sistem yang diharapkan adalah suatu sistem
yang mampu untuk memberikan informasi yang
diperlukan untuk meningkatkan mutu suatu
perguruan tinggi.
Penelitian yang penulis lakukan disini adalah
penelitian pada salah satu perguruan tinggi swasta
di Indonesia yaitu Universitas Sains dan Teknologi
Jayapura (USTJ). Pada perkembangan USTJ saat
ini secara bertahap telah menerapkan sistem
informasi yang mengurangi penggunaan kertas
(paperless) untuk layanan yang ada. Sistem
tersebut didukung dengan dibangunnya aplikasiaplikasi komputer, baik berupa aplikasi desktop
maupun aplikasi berbasis web dan dilengkapi
dengan infrastruktur jaringan komputer.
Selama ini belum semua sistem dan prosedur
yang diterapkan menggunakan sistem informasi.
Sehingga masih diperlukan cara manual dalam
mendapatkan informasi berupa laporan dari bagian
terkait terlebih dulu yang memerlukan waktu dalam
penyanjiannya. Penyampaian laporan semestinya
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dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, namun jika
penyampaian laporan memerlukan waktu cukup
lama maka pengambilan keputusan tidak bisa
dilakukan dengan cepat karena harus menunggu
laporan tersebut. Sistem penjaminan mutu USTJ
dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu USTJ
(UPM USTJ) yang bertanggung jawab secara
langsung kepada rektor USTJ.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu
bagaimana pihak pimpinan di USTJ bisa
memperoleh informasi secara cepat dan tepat dalam
rangka menetapkan perencanaan strategis dan
kebijakan untuk meningkatkan mutu perguruan
tinggi.
Tujuan penelitian ini adalah merancang dan
megimplementasikan perangkat lunak Sistem
Informasi Penjaminan Mutu di USTJ yang
menghasilkan informasi bagi para pimpinan
sebagai dasar mengambil keputusan, menetapkan
perencanaan strategis dan kebijakan di USTJ untuk
meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Ruang lingkup pada penelitian ini terfokus pada
masalah yang akan penulis bahas, maka penulis
memberikan
batasan-batasan
mengenai
pembahasan yang ada yaitu perancangan dan
implementasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu,
yaitu:
1. Pengelolaan data induk standar mutu.
2. Pengelolaan data induk komponen dari setiap
standar mutu.
3. Pengelolaan data induk kriteria dari setiap
komponen mutu.

4.
5.
6.

Pengelolaan data induk indikator dari setiap
kriteria mutu.
Pengelolaan data induk unit kerja yang akan
dievaluasi.
Pengelolaan data data hasil evaluasi standard
mutu.

2.

Tinjauan Pustaka
Menurut Ariyanti (2010) menjelaskan bahwa
mutu diartikan sebagai sejumlah ciri atau sifat-sifat
suatu barang atau jasa yang menunjukkan
keunggulan yang mengacu ke standar yang harus
dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan tertentu
untuk kepuasan pelanggan. Komponen dan kriteria
mutu akademik yaitu:
1. Pengelolaan data induk standar mutu.
2. Standar Mutu adalah persyaratan minimal
kriteria yang disepakati.
3. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh
satu atau lebih kriteria.
4. Setiap kriteria mempunyai satu atau lebih
indikator yang dapat diukur.
5. Mutu dari suatu produk dipengaruhi oleh mutu
input dan proses dari awal hingga akhir dan
merupakan satu sistem.
6. Penetapan kriteria dan indikator dimulai dari
kesepakatan tentang komponen sistem, dan
selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk
menetapkan standar mutu.

Sumber: Ariyanti (2010)
Gambar 1. Tahapan Penjabaran Standar Mutu
Menurut Erawaty dkk. (2010) menjelaskan
bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Perguruan Tinggi (SPMI-PT) adalah dokumentasi
tertulis berisi garis besar penjelasan tentang
bagaimana suatu Perguruan Tinggi (PT)
memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI
dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud
budaya mutu pada PT tersebut. Standar SPMIPT adalah dokumen tertulis berisi berbagai
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kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari
seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan
tinggi suatu PT untuk mewujudkan visi dan
misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan
ketentuan
perundang-undangan
sehingga
memuaskan para pemangku kepentingan internal
dan eksternal PT.
Sistem Informasi Manajemen (Management
Information System/MIS) menurut Scott dalam
Jogiyanto (1995) didefinisikan sebagai kumpulan
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dari interaksi sistem-sistem informasi yang
menyediakan informasi baik untuk kebutuhan
manajerial maupun kebutuhan operasi.
Pada sistem informasi terdapat proses-proses
yang
diselenggarakan
untuk
mendapatkan
informasi
melalui
suatu
prosedur
yang
memanfaatkan sumber daya manajemen ke dalam
suatu keperluan tertentu. Menurut Kadir (2003)
menjelaskan bahwa komponen sistem informasi
terdiri dari:
1. Perangkat keras (hardware).
2. Perangkat lunak (software).
3. Prosedur.
4. Manusia (user).
5. Basis data.
6. Jaringan komputer dan komunikasi data.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Analisa Sistem
Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan
untuk menganalisa sistem secara lebih detail baik
proses, prosedur dan fungsi sesuai dengan data-data
yang telah dikumpulkan, tahapan-tahapan analisa
sistem dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:
1. Analisa kebutuhan sistem.
Tahapan dimana kebutuhan (requirement)
sistem didefinisikan sesuai data-data, fungsi
dan proses yang terjadi pada sistem informasi
yang ada.
2. Analisa data.
Tahapan ini merupakan tahapan untuk
menganalisa
data-data
berupa
report,
dokumen, rekap yang berhubungan dengan
transaksi proses yang terjadi pada kegiatan
sistem.
3. Analisa modul sistem.
Tahapan ini dilakukan analisa pembagian
terhadap modul-modul dan sub-modul yang
menggunakan proses dan data yang telah
didefinisikan sebelumnya.
3.2. Rancangan Sistem
Rancangan dan mekanisme yang terjadi pada
aplikasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu ini
dikembangkan dengan menggunakan paradigma
pemrograman berorientasi obyek. Pemodelan pada
rancangan ini digambarkan dengan menggunakan
notasi Unified Modeling Language (UML) dalam
bentuk use case diagram, class diagram, sequence
diagram dan activity diagram. Aplikasi Sistem
Informasi Penjaminan Mutu ini melibatkan
pengguna sistem sebagai aktor.
Use case diagram merupakan suatu bentuk
diagram yang digunakan menggambarkan fungsifungsi yang diharapkan dari sebuah sistem yang
dirancang. Dalam use case diagram penekanannya
adalah “apa” yag diperbuat oleh sistem, dan bukan
“bagaimana”.
Sebuah
use
case
akan
merepresentasikan sebuah interaksi antara pelaku
atau actor dengan sistem.



Class diagram mendeskripsikan jenis–jenis
obyek dalam sistem dan berbagai macam hubungan
statis yang terjadi. Class diagram juga
menunjukkan property dan operasi sebuah class
dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan
obyek. Class diagram membantu pengembang
mendapatkan struktur sistem dan menghasilkan
rancangan sistem yang baik.
Sequence diagram merupakan diagram yang
mengambarkan kolaborasi yang dinamis antara
obyek satu dengan yang lain. Kolaborasi ini
ditunjukkan dengan adanya interaksi antar obyek di
dalam dan di sekitar sistem yang berupa pesan atau
instruksi yang berurutan. Sequence diagram
umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu
skenario atau urutan langkah-langkah yang
dilakukan baik oleh aktor maupun sistem yang
merupakan respon dari sebuah kejadian untuk
mendapatkan hasil atau output.
Sebuah Activity Diagram menunjukkan suatu
alur kegiatan secara berurutan dan digunakan untuk
menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam sebuah
operasi.
Activity
diagram
juga
dapat
menggambarkan proses paralel yang mungkin
terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram
tidak menggambarkan sifat internal dari sebuah
sistem dan interaksi antara beberapa sub sistem
secara eksak, tetapi lebih menggambarkan prosesproses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara
umum.
4.

HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
4.1. Fungsi Sistem
Sistem Informasi Penjaminan Mutu yang
dibangun berfungsi mengelola data hasil evaluasi
standar mutu berupa:
1. Pengelolaan data induk standar mutu.
2. Pengelolaan data induk komponen dari setiap
standar mutu.
3. Pengelolaan data induk kriteria dari setiap
komponen mutu.
4. Pengelolaan data induk indikator dari setiap
kriteria mutu.
5. Pengelolaan data induk unit kerja yang akan
dievaluasi.
6. Pengelolaan data data hasil evaluasi standard
mutu.
4.2. Diagram UML
Use
case
diagram
yang
dibentuk
merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor
dengan sistem. Use case diagram untuk Sistem
Penjaminan Mutu diantaranya yaitu:
1. Use Case Data Induk
Pada gambar 2 digambarkan seorang aktor
yang berinteraksi dengan sistem. Adapun yang
dapat dilakukan oleh aktor tersebut adalah
menjalankan fungsi sistem yaitu:
a. Data Induk Standar Mutu.
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b.

Data Induk Unit Kerja.



Gambar 2. Use Case Diagram Data Induk
2.

Use Case Info Dosen
Pada gambar 3 digambarkan seorang aktor
yang berinteraksi dengan sistem. Adapun yang

dapat dilakukan oleh aktor tersebut adalah
menjalankan fungsi sistem yaitu:
a. Proses Evaluasi.
b. Laporan Evaluasi.



Gambar 3. Use Case Diagram Evaluasi
Class diagram membantu pengembang
mendapatkan struktur sistem dan menghasilkan
rancangan sistem yang baik. Sebuah class diagram
menunjukkan struktur yang statis dari beberapa
class
dalam
suatu
sistem.
Class-class
merepresentasikan suatu keadaan (atribut/properti)

t_capaian

t_unit_kerja
+ ID_UNIT
: String
+ NAMA_UNIT : String

dan yang akan dikerjakan oleh sistem
(metoda/fungsi). Class diagram pada Sistem
Informasi Penjaminan Mutu dapat dilihat pada
gambar 4.

0..*

: String
+ CAPAIAN
+ PERSENTASE_CAPAIAN : int
: String
+ DOKUMEN_ACUAN

t_indikator
0..*

+ ID_INDIKATOR : String
+ INDIKATOR
: String

1..1
0..*
t_kriteria
+ ID_KRITERIA : String
+ KRITERIA
: String

1..1

t_komponen

t_standar
+ ID_STANDAR : String
+ STANDAR
: String

+ ID_KOMPONEN : String
+ KOMPONEN
: String

1..1
0..*

Gambar 4. Class Diagram Sistem Informasi Penjaminan Mutu
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Sequence
diagram
digunakan
untuk
menggambarkan suatu skenario atau urutan
langkah-langkah yang dilakukan baik oleh aktor
maupun sistem yang merupakan respon dari sebuah
kejadian untuk mendapatkan hasil atau output.
Sequence diagram untuk Sistem Informasi
Penjaminan Mutu diantaranya yaitu:

1.

Sequence Diagram Data Induk
Digambarkan suatu skenario atau urutan
langkah-langkah yang dilakukan baik oleh
aktor maupun sistem yang dimulai dengan
langkah buka menu Data Induk sampai
menampilkan dan mengolah data. Diagram ini
dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Sequence Diagram Data Induk
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2.

Sequence Diagram Evaluasi
Digambarkan suatu skenario atau urutan
langkah-langkah yang dilakukan baik oleh

aktor maupun sistem yang dimulai dengan
langkah buka menu Evaluasi sampai
menampilkan dan mengolah data.

Gambar 6. Sequence Diagram Evaluasi
Activity diagram menggambarkan berbagai alir
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang,
bagaimana masing-masing alir berawal, decision
yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka
berakhir.
Activity
diagram
juga
dapat
menggambarkan proses paralel yang mungkin
terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram

pada Sistem Informasi Penjaminan Mutu
diantaranya yaitu:
1. Data Induk
Pada gambar 7 aktivitas yang dilakukan
melalui beberapa tahap yaitu diawali dengan
initial node, buka menu data induk, buka
pilihan informasi, tampil informasi dan
diakhiri dengan final activity.



Gambar 7. Activity Diagram Data Induk
2.

Evaluasi
Pada gambar 8 aktivitas yang dilakukan
melalui beberapa tahap yaitu diawali dengan
initial node, buka menu evaluasi, buka pilihan

informasi, tampil informasi, diakhiri dengan
final activity.

Gambar 8. Activity Diagram Evaluasi
4.3. User Interface
Antarmuka pengguna atau yang biasa disebut
User Interface merupakan bentuk tampilan grafis
yang berhubungan langsung dengan pengguna
(user).
User
Interface
berfungsi
untuk
menghubungkan informasi antara pengguna dengan
sistem, sehingga sistem tersebut bisa digunakan.
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Dari sisi software bisa berbentuk Graphical User
Interface (GUI) atau Command-Line Interface
(CLI). Pada gambar 9, 10 dan 11 adalah User
Interface yang digunakan pada Sistem Informasi
Penjaminan Mutu dengan menggunakan Graphical
User Interface (GUI).

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Gambar 9. User Interface Utama

Gambar 10. User Interface Standar Mutu
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Gambar 11. User Interface Evaluasi

5.

KESIMPULAN
Dari hasil rancangan dan implementasi
perangkat lunak Sistem Informasi Penjaminan
Mutu di USTJ didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Dengan dirancang dan diimplementasi dalam
bentuk perangkat lunak Sistem Informasi
Penjaminan Mutu, maka proses mendapatkan
informasi hasil evaluasi standar mutu secara
cepat bagi pihak manajemen USTJ lebih
mudah dilakukan sehingga dapat segera
mengambil keputusan dengan tepat untuk
menetapkan perencanaan strategis dan
kebijakan untuk meningkatkan mutu perguruan
tinggi.
2. Sistem
Informasi
Penjaminan
Mutu
meningkatkan kualitas manajemen dalam
organisasi melalui teknologi dan teknik baru
untuk pengolahan dan penyajian data agar
dapat memberikan informasi strategis.
3. Sistem Informasi Penjaminan Mutu berfungsi
sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pendidikan dalam rangka
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Untuk
pengembangan
Sistem
Informasi
Penjaminan Mutu lebih lanjut, informasi yang
disajikan pada Sistem Informasi Penjaminan Mutu
tidak hanya hasil pengolahan data berdasarkan
standar mutu internal, tetapi dapat dikembangkan
untuk penjaminan mutu berdasarkan standar mutu
eksternal.
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