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Materi Tinjauan Manajemen
Hasil Audit Mutu Internal 2015-2016

I. Hasil Audit Internal

Organisasi harus melaksanakan audit internal yang direncanakan berkala untuk
menentukan apakah sistem manajemen mutu. (klausul 8.2.2)
a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan

Standar Internasional ini dan persyaratan system manajemen mutu yang ditetapkan
oleh organisasi, dan.

b) sudah diterapkan secara efektif dan dipelihara.

I.1 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan audit internal adalah untuk mengukur sampai sejauh mana
implementasi dari Sistem Manajemen Mutu yang sudah berjalan pada 10 unit kerja yang
ditunjuk di lingkungan UMSurabaya. Setelah dilaksanakan audit internal 2016, maka
untuk memudahkan evaluasi dibuatlah dokumen ini yang nantinya berfungsi sebagai
referensi dari pelaksanaan audit internal siklus berikutnya.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah untuk mengetahui tingkat
implementasi Sistem Manajemen Mutu pada 10 unit kerja yang ditunjuk. Laporan
kegiatan audit internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada civitas
akademika tentang kondisi riil pelaksanaan dari SMM di UM Surabaya. Dimana hal
tersebut diharapkan dapat memberikan arah pengembangan dan penggunaan strategi tepat
dalam penerapan SMM di UMSurabaya.

I.2. Sasaran Kegiatan
Kegiatan audit internal 2016 ini memiliki sasaran pada unit kerja sebagai berikut :
a. Program Studi sebanyak 3 unit yaitu : Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah.
b. Biro dan UPT sebanyak 7 unit yaitu : BAAK, BAK, BSDI, BAU, Perpustakaan,

P2MB, dan LPPM.

I.3. Pengukuran indikator kinerja sistim manajemen mutu.
Hasil kegiatan Audit internal 2016 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagai
parameter implementasi sistim manajemen mutu universitas yang diukur sebagai berikut.

No Lingkup
Temuan

Jumlah
Temuan %

1 VMTS 4 4.4%

2 Organisasi 6 6.7%

3 SDM 4 4.4%

4 Dokumen Mutu 33 36.7%

5 Proses 25 27.8%

6 Pelayanan 17 18.9%

7 Keamanan 1 1.1%

8 Total 90 100.0%
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I.4. Klasifikasi jenis temuan
Klasifikasi jenis temuan dari kegiatan audit internal yang telah dilaksanakan pada 10
unit kerja yang dtunjuk, diperoleh gambaran tentang kondisi implementasi SMM pada
10 unit yang ditunjuk sebagai dasar perencanaan perbaikan SMM dalam rangka
persiapan audit eksternal untuk sertifikasi SMM ISO 9001 : 2008. Beberapa jenis
temuan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

No. Keterangan Jumlah
Temuan %

1
Non Confirmity
Major

14 15.56%

2
Non Confirmity
Minor

32 35.56%

3 Observasi 31 34.44%

4
Tanpa
Keterangan

13 14.44%

5 Jumlah Total 90 100.00%

Rekapitulasi jenis temuan audit internal terlampir secara tersendiri.
I.5. Sebaran jumlah temuan audit unit kerja.

4,4% 6,7% 4,4%

36,7%

27,8%

18,9%

1,1%

Lingkup temuan internal audit 2016

NC Major
16%

NC Minor
36%

Observasi
34%

Tanpa
Keterangan

14%

Klasifikasi jenis temuan internal audit 2016
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Dari 10 unit kerja yang dipersiapkan untuk sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pada
kegiatan audit internal diperoleh data jumlah sebaran temuan untuk tiap unit kerja, data
tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.

No. Biro/Prodi Jumlah
Temuan %

1 Akuntansi 4 4.4%

2 Manajemen 6 6.7%

3
Perbankan
Syariah

9 10.0%

4 BAAK 9 10.0%

5 BAK 13 14.4%

6 BAU 8 8.9%

7 BSDI 5 5.6%

8 LPPM 11 12.2%

9 P2MB 10 11.1%

10 Perpustakaan 15 16.7%

11 Jumlah Total 90 100.0%

II. Umpan balik pelanggan

Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu, organisasi harus
memantau informasi yang berhubungan dengan tanggapan pelanggan apakah organisasi
telah memenuhi persyaratan pelanggan. Metode untuk mendapatkan dan mengunakan
informasi ini harus ditentukan. (klausul 8.2.1)

Dalam rangka mengetahui keinginan pelanggan dari UM Surabaya yang terdiri dari
pelanggan eksternal dan internal. Telah dilaksanakannya survey kepuasan yang
mengarah pada kelompok pelanggan internal terlebih dahulu yang dibagi dalam dua
kegiatan survey sebagai berikut :

4,4%
6,7%

10,0% 10,0%

14,4%

8,9%

5,6%

12,2% 11,1%

16,7%

Prosentase sebaran temuan pada unit kerja teraudit
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1. Survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (TKP).
2. Survey kepuasan Mahasiswa.

Instrumen kedua survey di atas merujuk pada hasil pelatihan SMM ISO 9001 : 2008
oleh Lembaga Consulting Management (LCM) dengan penilaian pengukuran
menggunakan skala likert yang terbagi dua kategori penilaian sebagai berikut :

1. Skala yang digunakan untuk tingkat kepentingan sebagai bentuk “harapan”
responden dengan ketentuan 1 = sangat tidak penting; 2= tidak penting; 3= penting
dan 4= sangat penting.

2. Skala yang digunakan untuk tingkat kepuasan responden dengan ketentuan 1=
sangat tidak puas; 2= tidak puas; 3= puas dan 4= sangat puas.

II.1. Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (TKP).

Survey Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (TKP) yang dilaksanakan oleh PPM
UM Surabaya pada bulan Agustus 2016 digunakan untuk memberikan gambaran awal
terhadap tingkat kepuasan pelanggan internal atas beberapa kriteria/karakteristik utama
dari organisasi UM Surabaya secara umum. Beberapa karakteristik organisasi yang
diukur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan (Leadership), terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut :
a. Pemimpin dapat dipercaya dalam segala tindakan dan perkataan.
b. Pemimpin dapat memberikan dorongan dan arahan untuk mencapai visi, misi

dan tujuan organisasi.
c. Pemimpin memberikan jalan keluar yang inovatif dalam menyelesaikan

permasalahan di unit kerja

2. Perencanaan (Planning), terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut :
a. Perencanaan yang disusun sesuai dengan tujuan lembaga/institusi.
b. Perencanaan yang disusun realistis dengan kondisi lembaga/institusi saat ini.
c. Perencanaan melibatkan semua pihak/unsur terkait lembaga/institusi.

3. Budaya Organisasi, terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut :
a. Lembaga/Institusi menjadikan mutu sebagai landasan utama dalam bekerja.
b. Lembaga/Institusi memberikan penghargaan pada kreatifitas dosen dan tenaga

kependidikan (karyawan).
c. Lembaga/Institusi memberikan penghargaan pada kedisiplinan dosen dan tenaga

kependidikan (karyawan).

4. Komunikasi, terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut :
a. Pimpinan dapat menerima pendapat atau saran bawahan.
b. Pimpinan konsisten dalam menerapkan peraturan yang ada.
c. Komunikasi antar unit kerja berjalan dengan lancar.

5. Lingkungan Kerja Fisik, terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut :
a. Ruang kerja nyaman untuk bekerja,
b. Tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk bekerja,
c. Kebersihan ruang kerja, dan
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d. Keamanan ruang kerja.

6. Pengembangan Karir, terbagi atas beberapa kriteria sebagai berikut :
a. Mempunyai jalur karir yang jelas.
b. Lembaga/institusi memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui

pendidikan/ pelatihan.
c. Lembaga/institusi memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Jumlah dosen dan tenaga kependidikan sebagai responden yang berpartisipasi pada
survey kepuasaan ini sebanyak 111 orang yang  jika diprosentasekan terhadap jumlah
keseluruhan dari dosen dan tengan kependidikan yang dimiliki UM Surabaya telah
melebihi 30%.

Jumlah responden di atas terbagi dalam beberapa kelompok “masa kerja” sesuai
dengan data riil yang berhasil dikumpulkan dan direkapitulasi oleh tim PPM, dimana
data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

No. Masa kerja Jumlah
Responden

1 < 2 tahun 33

2 2 - 5 tahun 17

3 5 - 9 tahun 19

4 10 - 15 tahun 11

5 > 15 tahun 20

6 Non. Identitas 11

7 Jumlah Total 111

Dari hasil survey yang telah dilaksanakan dapat diperoleh beberapa gambaran sebagai
berikut yang tersaji dalam beberapa gambar barchat dibawah ini.

3,26

2,84

3,14

3,65

2,84

3,64

3,23

Persepsi Tingkat Kepentingan sebagai bentuk harapan
responden secara umum
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Dari data di atas dapat dilakukan penilaian tingkat kesesuaian harapan responden
dengan tingkat kepuasan terhadap butir-butir atau point yang dinilai dalam bentuk
prosentase, seperti tampak pada gambar barchart di bawah ini.

-0,19

0,26
0,16

-0,42

0,31

-0,87

-0,13
< 2 tahun 2 - 5

tahun
5 - 9

tahun
10 - 15
tahun

> 15
tahun

Non.
Identitas

Rata -
rata

Gap antara tingkat harapan dan kepuasan responden
kelompok masa kerja

94,05%
109,00%105,08%

88,50%
110,80%

76,04%
96,06%

Prosentase kesesuaian harapan dengan tingkat
kepuasan tiap kelompok masa kerja responden

3,06 3,10
3,30 3,23 3,15

2,77

3,10

Persepsi Tingkat Kepuasan responden secara umum
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Sebanyak 29 % responden dosen dan tenaga kependidikan juga turut memberikan saran
dan komentar yang kemudian dapat dirangkum sebagai berikut.

Masa
Kerja

No.
Ko
m

Komentar dan Saran

< 2 tahun

1
Masa kontrak karyawan untuk menjadi tetap terlalu lama 2x 2tahun, mohon
dipertimbangkan kembali sedangkan dosen Cuma 1x 6 bulan sudah menjadi tetap.

2
perlu diperhatikan dalam kemajuan suatu unit/divisi sangat diperlukan komunikasi
yg baik sehingg dapat menciptakan budaya organisasi yg sehat.

3

1). Belum adanya kekonsistenan dlm menerapkan peraturan /disiplin dlm proses
belajar sehingga membuat mhs sulit untuk disiplin. 2). Ada dosen2 yg masih
berada di comfort zone-nya shg membuat perubahan ke arah yg lebih baik sangat
sulit dilakukan. 3). dosen2 masih memiliki mindset "input umsby itu gagal" tapi
tdk dapat memberikan perubahan/solusi u/menjadikan mhs lebih baik lagi. 4).
kurangnya sarana belajar yg nyaman.

4
sarpras lebih dilengkapi lagi misalnya dalam hal buku (kelengkapan) di
perpustakaan.

5 mungkin disediakan lahan parkir yg lebih luas supaya tidak berdesakan.

2 - 5
tahun

1
Perlu ada pelatihan secara berkala khususnya bagi TKP untuk meningkatkan skill
dalam bekerja.

2 1). Transparansi sistem penggajian perlu diberikan. 2). Adanya kejelasan job
discription untuk tiap2 karyawan administrasi fakultas.

3 1). Tolong kebersihan ruang dosen dipantau, 2). Ditambah untuk pengembangan
karir jangan beberapa orang saja.

4 adanya pendidikan untuk TKP yang lebih maximal.

5
1). Tingkatkan kualitas sarpras serta keamanan lingkungan universitas. 2).
Bagaimana jaminan kesehatan u/karyawan yg masih dalam status kontrak kerja
(belum pegawai tetap) karena masa kontrak kerja selama 2 x 2 tahun.

6 Barokallah

7
Dukungan biro terutama BAAK kurang siep!! Seringkali kurang puas saat bekerja
sama dengan BAAK.

8 fasthabikhul khoirot saling menolog dalam kebaikan.
5 - 9 1 Harus disiplin dalam menjalankan tugas

98,62% 99,31% 99,08%

94,31%
89,87%

95,19%

Prosentase  kesesuaian harapan dengan kepuasan
responden pada karakteristik organisasi yang ada
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Masa
Kerja

No.
Ko
m

Komentar dan Saran

tahun

2
1) ada peningkatan karir bagi TKP di lingkungan UMSby, 2)ada reward bagi
TKP/dosen yg tdk mengambil cuti tahunan.,3)untuk yg lain-lain sudah bagus dan
sangat mendukung semua kebijakan UMSby.

3

1). Ruang dosen diharapkan bisa menyesuaikan masukan akreditasi berikut dgn
fasilitas dalam kelas u/mhs. 2). Toilet dan kebersihan toilet diperbaiki. 3). Harap
dibuatkan SOP yg jelas u/ studi lanjut berikut sarana dan prasarananya. 4). Adanya
form evaluasi u/ penilaian komunikasi. 5). Wifi kurang lancar. 6) perpustakaan
kurang sesuai dgn standar universitas (studi room, disscussion room, wifi). 7).
Tidak ada kantin.

4

1) keamanan, 2)penataan parkir, 3)job disk penanggung jawab gedung, 4)
kebersihan, 5)rasa memiliki alat2 dan fasilitas 6)kerjasama, 7)pelatihan karyawan
(diklat)…ketujuh butir diatas perlu diperhatikan untuk menunjang mutu pelayanan
yang baik dan nyaman.

5 peningkatan sarana dan prasarana

10 - 15
tahun

1 semoga bisa meningkatkan tata kelola manajemen dan mutu lebih baik lagi. Amiin.

2 1). Update informasi peraturan baru dong, ben penak melangkahe. 2). Tertib
adminstrasi disertai dengan peningkatan skill tenaga administrasi.

3 apa ya….ditambah saja sarpras untuk labnya.

4

1) mohon ditambahi alat laboratorium sehubungan dengan bertambahnya mhs
(analis) terutama alat besar : fotometer, elisa analyser, hematologi anak. 2). Mohon
ditambahikelasnya. 3). Masukan untuk mendirikan lab. Klinik "pratama"level yg
paling dasar, insyaallah penangnggung jawab min. dokter umum dengan tujuan
menambah anggaran /pemasukan universitas diluar dari dana mhs untuk
meningkatkan nilai akreditasi.

5

1). Keseimbangan reward & sanksi hrs selalu dikedepankan. 2) HR dosen LB bisa
dikirimkan tiap bulan. 3) rapat pengarahan rutin 1 bulan sekali yg bersifat : take &
give, disamping top down juga bottom up dengan alokasi waktu 50% pengarahan
50 % usulan & masukan.

> 15
tahun

1
perlu ada pelatihan prima dan etiket, agar kalau ada orang luar masuk kampus
dapat pelayanan yang baik dan hormat sehingga dapat mengangkat citra um
surabaya.

2 harap ditegaskan pimpinan universitas atau fak. Ruang lingkup yangsesuai

3

1) mohon pelayanan bsdi ditingkatkan dalam hal : pengurusan nidn/status DT,
PDPT SDM, Serdos, SK mengajar LB2 DT UM yg mengajar prodi lain. 2).sarana
& prasarana lab analis saat ini masih kurang, terutama u/lab patologi klinik, saat ini
rasio instrumen thd mhs 1:40 mhs.

4

1) layanan bsdi mengenai urusan kepegawaian dosen : pengsisian berkas2 dosen
(SK,KTP, dll), pelayanan dlm mengurus administrasi/surat2 yg dibutuhkan mohon
ditingkatkan (kompetensi & staff bsdi). 2). Layanan wifi u/kebutuhan akademik
dosen ditingkatkan. 3). keamanan & kenyamanan ruang kerja & ruang kelas
ditingkatkan.,4). mohon kekonsistenan dr pimpinan dlm mengatasi permasalahan
agar dikembalikan pd aturan yg telah ditetapkan.

5
terimakasih kebijakan2 yg dibuat cukup baik, terutama upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan, mudah2an kampus kebanggaan kami semakin menjadi besar dan
tidak terkalahkan oleh PT swasta lainnya. Amiin YRA.

6 1).perlu di terapkan ketertiban dan keamanan, tempat parkir, 2).penghargaan
dosen/karyawan yg sesuai masa kerja.

7 maju terus um surabaya
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Masa
Kerja

No.
Ko
m

Komentar dan Saran

8 Pembangunan mohon dipercepat penyelesaiannya agar semakin representatif
terutama untuk kantor FAI.

Non. ID 1 mohon ditingkatkan secara administratif.

II.2. Survey Kepuasan Mahasiswa.
Survey Kepuasan Mahasiswa yang dilaksanakan oleh PPM UM Surabaya pada bulan
Agustus 2016 digunakan untuk memberikan gambaran awal terhadap tingkat kepuasan
mahasiswa terhadap pelayananan administrasi akademik dan fasilitas umum di  UM
Surabaya secara umum.

A. Beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan pelayanan akademik dan
kemahasiswaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan dari bagian sub bagian
akademik dan kemahasiswaan.

2. Sikap pelayanan staf di Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa.
4. Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan.
5. Manfaat dan kinerja ormawa bagi mahasiswa.
6. Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kampus
7. Pengaruh keberadaan dan kinerja ormawa yang ada di kampus terhadap motivasi

belajar mahasiswa.

B. Beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan pelayanan bidang fasilitas
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi sarana perkuliahan di kampus.
2. Kenyamanan situasi belajar dapat memotivasi belajar mahasiswa.
3. Pelayanan bagian kerumahtanggaan dalam melayani kebutuhan (sarana dan

prasarana) mahasiswa.
4. Kondisi tempat istirahat mahasiswa di lingkungan kampus.
5. Hubungan personal di bagian kerumahtanggaan (Satpam, Cleaning Service,

Office Boy) untuk kenyamanan mahasiswa menuntut ilmu di kampus.
6. Kondisi tempat parkir kendaraan.

Mahasiswa yang dijadikan responden pada survey kepuasaan ini berasal dari prodi
Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah yang telah ditunjuk untuk mengikuti
program sertifikasi SMM ISO 9001 : 2008. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam
kegiatan ini merupakan mahasiswa tingkat akhir dengan jumlah kurang lebih 30
orang.

Dari hasil survey yang telah dilaksanakan diperoleh beberapa gambaran sebagai
berikut dalam beberapa gambar barchart dibawah ini.
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3,18 3,06 3,00 2,76 2,53 2,29 2,472,47 2,41

3,24

2,53
2,82

2,53 2,76

Pelayanan
AAK

SDM
Pelayanan

AAK

Bimbingan Motivasi
Bimbingan

Kinerja
Ormawa

Keaktifan
Ekskul

Pengaruh
Ormawa

Indeks tingkat kepentingan sebagai harapan dengan
kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan AAK

Kepentingan Kepuasan

77,8% 78,8%
107,8%

91,5%
111,6% 110,3% 111,9%

Prosentase kesesuaian tingkat kepentingan sebagai
harapan dengan kepuasan mahasiswa terhadap layanan

AAK

3,00
3,43 3,14 3,14 3,00 3,21

2,64 2,57 2,36
1,86

2,57
2,14

Kondisi
Fasilitas

Kenyamanan
Fasilitas

Pelayanan
BURT

Kondisi Fas.
Istirahat

Hub.
Personal

BURT

Kondisi
parkir

Indeks tingkat  kepentingan sebagai harapan dengan
kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas

Kepentingan Kepuasan
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Sebanyak 30 % responden mahasiswa turut memberikan saran dan komentar yang
kemudian dapat dirangkum sebagai berikut.

Bidang No. Saran dan Komentar

Pelayanan
AAK

1
Pelayanan yang diberikan kurang baik dan informasi yang diterima mahasiswa
tidak jelas sering simpang siur.

2 perlu peningkatan

3 pelayanan administrasi tolong ditingkatkan

4 pelayanan administrasi tolong ditingkatkan

5
kinerja selama ini cukup baik dalam melayani mahasiswa, ditingkatkan lagi
supaya lebih baik.

6 pelayanan administrasi tolong ditingkatkan

7
perbaikan dalam pelayanan administrasi, proses pembayaran yang terkesan
ribet rasanya bisa menyulitkan mahasiswa terutama untuk yang bekerja.

Pelayanan
Fasilitas

1
1) sarpras kurang memadai, 2).perbaiki masalah parkir karena kurang aman dan
rawan pencurian, 3) tukang parkir jahat.

2 perlu peningkatan

3
sangat perlu adanya evaluasi kembali terhadap lingkungan sekitar kampus,
tolong diperbaiki lagi.

4
pengawasan lahan parkir kendaraan, lahan parkir yang tidak tertata dan
menyebabkan kasus kehilangan helm bagi para mahasiswa.

III. Kinerja proses dan kesesuaian produk,

III.1. Kinerja Proses
Dari hasil audit internal diperoleh data tentang kinerja proses yang berkaitan dengan
implementasi Sistim Manajemen Mutu, berikut ini adalah gambaran tentang kinerja
proses pada saat ini di 10 unit kerja yang ditunjuk.

No. Temuan kinerja proses pada audit internal Ket.

1 Pengaturan dokumen di ruang arsip perlu perbaikan observasi

2 Tidak ditemukan notulensi rapat observasi

88,10%
75,00% 75,00%

59,09%

85,71%

66,67%

Kondisi
Fasilitas

Kenyamanan
Fasilitas

Pelayanan
BURT

Kondisi Fas.
Istirahat

Hub.
Personal

BURT

Kondisi
parkir

Prosentase kesesuaian tingkat kepentingan sebagai
harapan dengan kepuasan mahasiswa terhadap layanan

fasilitas
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No. Temuan kinerja proses pada audit internal Ket.

3 Tidak ditemukan pengendalian komplain mahasiswa observasi

4 Data/pencatatan penelitian & pengabdian dosen belum terekam observasi

5 Belum ditemukan dokumentasi rapat prodi dan dosen observasi

6 Pengarsipan Surat Keluar dan Surat Masuk menjadi satu dengan laporan observasi

7 Belum ada list & pemilihan Surat Keluar & Surat Masuk observasi

8 Dokumen belum rapi observasi

9 Penyimpanan ijazah dll. Tidak dikendalikan
NC minor

10 Belum ditemukan kesesuaian rasio dosen dan mahasiswa
NC minor

11
Terdapat kegiatan yang tumpang tindih antara kehumasan dan P2MB
terkait publikasi.

NC minor

12 Dokumen masih tercecer, belum rapi & belum sesuai letak
NC minor

13 Peminjaman dokumen memakai form tetapi tidak terarsip
NC minor

14
Bukti transaksi masih belum tertulis no. urut, ttd pihak berwenang dan
tembusan

NC minor

15 Belum adanya rekaman buku tamu NC minor

16 Belum terekamnya data penelitian & abdimas
NC minor

17 Surat tugas dosen belum terekap manual
NC minor

18 Program cyber untuk pengelolaan nilai tidak sesuai NC major

19 Penataan dokumentasi tidak rapi dan belum ada pengkodean
NC major

20 Belum ada sistem pengendalian dokumen NC major

21 Penataan dokumentasi tidak rapi dan belum ada pengkodean
NC major

III.2. Kesesuaian produk
Dari hasil audit internal diperoleh data tentang kesesuaian produk yang berkaitan
dengan implementasi Sistim Manajemen Mutu, berikut ini adalah gambaran tentang
kesesuaian produk SMM pada saat ini di 10 unit kerja yang ditunjuk.

NO. Data ketidaksesuaian produk SMM Keterangan

1 Kop SOP salah ketik untuk Bimbingan Mahasiswa observasi

2 Sasaran Mutu belum ditanda tangani oleh pimpinan observasi

3 Tidak ditemukan SOP terbaru sesuai perubahan sistem terbaru observasi

4
Dokumen SOP tidak ada dalam bentuk cetak, sehingga tidak ada
pengesahan dari pimpinan

observasi



Hasil Audit Mutu Internal 2015-2016

PPM UMSurabaya | 13

NO. Data ketidaksesuaian produk SMM Keterangan

5
File SOP hanya ada satu yaitu pendaftaran mahasiswa baru, namun alur
belum jelas

observasi

6
SOP pengadaan pustaka : lembar pengesahan tidak ada, alur belum
mencakup sumbangan, denda & berlangganan

observasi

7 SOP pengelolaan pustaka : alur belum jelas observasi

8 belum ada SOP bebas pinjam pustka observasi

9 Pencairan dana perjalanan dinas tidak sesuai SOP observasi

10 Tidak ditemukan pedoman akademik dan KKU terbaru NC minor

11 Tidak ada dokumen sasaran mutu NC minor

12 Belum ada SOP promosi NC minor

13 Belum ada SOP publikasi NC minor

14 SOP penelusuran pustaka belum ada NC minor

15 SOP pemusnahan dokumen lama belum ada NC minor

16 Belum ada sasaran mutu NC minor

17 Sasaran mutu tidak ada tanda tangan NC minor

18 Buku pedoman masih bentuk softcopi NC minor

19
SOP dan dokumen pendukung perencanaan kebutuhan pegawai kurang
lengkap

NC minor

20 SOP dan dokumen pendukung rekrutmen pegawai kurang lengkap NC minor

21 SOP dan dokumen pendukung mutasi pegawai kurang lengkap NC minor

22 SOP dan dokumen pendukung prosedur pelayanan BSDI tidak lengkap NC minor

23
Dokumen pendukung hanya ada SOP penentuan dosen mata kuliah dan
pembimbingan skripsi

NC minor

24 Belum ada SOP BAU (masih menjadi satu dengan SDM (BAUS)) NC major

25 Tidak ditemukan sasaran mutu BAAK secara jelas NC major

26 Belum ditemukan sasaran mutu dan sudah divalidasi NC major

27 Tidak ditemukan SOP keseluruhan aktiftas program studi NC major

28 Tidak ada SOP pencairan dana kegiatan mahasiswa NC major

29 Dokumen sasaran mutu prodi masih menjadi satu dengan fakultas NC major
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IV. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
Tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilaksanakan merujuk pada data hasil
audit internal untuk masing-masing lingkup temuan dan disesuaikan dengan kondisi
unit kerja. Berikut ini adalah rencana perbaikan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
klasifikasi temuan audit internal.
1. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup Visi Misi dan Tujuan masing-

masing unit kerja.

NO. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Keterangan Unit

Kerja

1
membuat baru dan ditanda tangani
bulan oktober 2016

awal oktober
2016

observasi PS

2
Perbaikan format dilakukan pada
bulan oktober

awal oktober
2016

observasi PS

3
membuat & menempel Visi & misi
di dinding dalam 3 bulan

desember 2016 observasi BAU

4 pembuatan visi-misi BAK 5/10/2016 NC major BAK

2. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup Organisasi masing-masing unit
kerja.

No. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Keterangan Unit

Kerja

1
Pemasangan struktur organisasi
pada oktober awal

awal oktober
2016

observasi PS

2
Menempel struktur organisasi pada
bulan desember

desember 2016 observasi BAU

3
Segera ditindaklanjuti dengan
melengkapi Flow Chart

21/10/2016 observasi LPPM

4

Secepatnya melakukan perubahan
restrukturisasi u/. Roda
kepemimpinan di LPPM, terkait visi
misi rusak dan perlu diperbaiki

2 bln (okt-nov)
21 november

2016

NC minor LPPM

5
Segera ditindaklanjuti dengan
membuat job disk masih dalam
bentuk softfile belum terhardcover

6/10/2016 NC minor LPPM

6
InsyaALLAH akan dibuatkan Job
description ka. BAK tidak ada

28/9/2016 NC major BAK

3. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup Sumber Daya Manusia masing-
masing unit kerja.

No. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Ket. Unit

Kerja

1
melakukan revisi program kerja akhir september

2016
observasi

PS

2
Dilakukan pembahasan SOP TUPOKSI,
serta job disk para personil, pada bulan
desember 2016

desember 2016
NC

major BAU
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3
mengusulkan pelatihan kepegawaian
dan dianggarkan menjadi prioritas, pada
bulan oktober 2016

oktober 2016
NC

minor BAU

4
pembuatan SOP workshop dan
pelatihan akan ditindaklanjuti 10/10/2016

NC
minor LPPM

4. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup Dokumen Mutu yang tersedia di
masing-masing unit kerja.

NO. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Keterangan Unit Kerja

1
Perbaikan kop bimbingan
mahasiswa, akhir september 2016

akhir september
2016

observasi
PS

2
Sasaran mutu segera ditanda tangani
setelah konsultasi, minggu IV
september 2016

akhir september
2016

observasi
PS

3
Mengusulkan pelatihan penyusunan
SOP, pada bulan oktober 2016

oktober 2016
NC major

BAU

4
menyusun kembali sasaran mutu

21/10/2016
NC major

BAAK

5
SOP hasil perubahan sistemakan
diperbaiki 21/10/2016

observasi
BAAK

6
Kekurangan tenaga dan menjelang
akreditasi, menyelesaikan sasaran
mutu.

10/11/2016
NC major

Manajemen

7
Menyelesaikan SOP

10/11/2016
NC major

Manajemen

8
Mencetak pedoman akademik &
KKU terbaru

10/11/2016
NC minor

Manajemen

9
Segera kami sesuaikan dalam bentuk
tertulis

26/9/2016
NC minor

P2MB

10
Penyempurnaan file SOP observasi

P2MB

11
Pembuatan alur diagram yang dapat
diakses oleh seluruh pendaftar dan
calon mahasiswa baru

26/9/2016
observasi

P2MB

12
Target mutu dalam SOP perlu
dirumuskan lagi

26/9/2016 P2MB

13
Segera kami dibuatkan SOP secara
tertulis.

26/9/2016
NC minor

P2MB

14
Segera membuat SOP publikasi

26/9/2016
NC minor

P2MB

15

Perbaikan SOP pengadaan pustaka :
lembar pengesahan tidak ada, alur
belum mencakup sumbangan, denda
& berlangganan

28/9/2016

observasi

Perpus

16
Perbaikan SOP pengelolaan pustaka

28/9/2016
observasi

Perpus

17
Perbaikan SOP penelusuran pustaka

28/9/2016
NC minor

Perpus

18
Pembuatan SOP pemusnahan
dokumen lama

28/9/2016
NC minor

Perpus

19
Pembuatan SOP Pelaksanaan denda
keterlambatan

28/9/2016 Perpus
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NO. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Keterangan Unit Kerja

20
Pembuatan SOP bebas pinjam
pustka

28/9/2016
observasi

Perpus

21
Perbaikan SOP pengumpulan karya
tulis ilmiah

28/9/2016 Perpus

22
Segera membuat sasaran mutu

28/9/2016
NC minor

Perpus

23
Membuat form kepuasan
pengunjung perpustakaan

Perpus

24
sasaran mutu akan ditanda tangani

23/9/2016
NC minor

BAK

25
pembuatan SOP atas pencairan dana
kegiatan mahasiswa

5/10/2016
NC major

BAK

26
sosialisasi ke pihak-pihak biro atas
SOP perjalanan dinas

5/10/2016
observasi

BAK

27
segera ditindaklanjuti dengan
mencetak buku pedoman

28/9/2016
NC minor

LPPM

28
SOP dan dokumen pendukung
perencanaan kebutuhan pegawai
segera dibuat dan dilengkapi

14/10/2016
NC minor

BSDI

29
SOP dan dokumen pendukung
rekrutmen pegawai segera
dimasukkan ke PPM

14/10/2016
NC minor

BSDI

30
segera dilengkapi SOP nya dan
dokumen pendukung mutasi
pegawai

14/10/2016
NC minor

BSDI

31

Implementasi SOP dan dokumen
pendukung prosedur pelayanan
BSDI memerlukan ruang yang lebih
besar

14/10/2016

NC minor

BSDI

32

segera dibuat proker prodi selama
satu periode kepemimpinan,
membuat renstra-renop prodi dan
sasaran mutu prodi

21/10/2016

NC major

Akuntansi

33

segera dibuat Dokumen pendukung
hanya ada SOP penentuan dosen
mata kuliah dan pembimbingan
skripsi

14/10/2016

NC minor

Akuntansi

5. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup Proses yang telah berjalan di
masing-masing unit kerja.

No. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Keterangan Unit Kerja

1
Dilakukan sinkronisasi Program
cyber untuk pengelolaan nilai

21/10/2016
NC major

BAAK

2
Akan dibuatkan SOP Penyimpanan
ijazah dll. dengan mendiskusikan
kepada pimpinan

21/10/2016
NC minor

BAAK

3
Pengaturan dokumen akan diatur
lebih baik

21/10/2016
observasi

BAAK
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No. Tindakan Koreksi Tgl. Rencana
Penyelesaian Keterangan Unit Kerja

4
Akan dibuatkan dokumen notulensi
rapat

21/10/2016
observasi

BAAK

5
Akan dibuatkan dokumen
pengendalian komplain mahasiswa

21/10/2016
observasi

BAAK

6
Akan dilakukan pendataan
kesesuaian rasio dosen dan
mahasiswa

10/11/2016
NC minor

Manajemen

7
Akan dilakukan pendataan penelitian
& pengabdian dosen

10/11/2016
observasi

Manajemen

8
Akan dilakukan pencatatan
dokumentasi rapat prodi dan dosen

10/11/2016
observasi

Manajemen

9 Merapikan dokumen surat masuk P2MB

10 Merapikan dokumen surat keluar P2MB

11
Berkordinasi dengan pimpinan terkait
tentang kegiatan yang tumpang tindih
dengan bagian kehumasan

NC minor
P2MB

12 Membuat rekap surat masuk Perpus

13
Merapikan dan menempatkan
form/borang pada tempatnya. Perpus

14
Mohon ke rektorat untuk pindah
ruangan yang lebih besar

22/10/2016
NC minor

BAK

15
Melakukan pengarsipan atas
peminjaman dokumen

23/9/2016
NC minor

BAK

16
pencatatan dan pengarsipan surat
keluar dan masuk khusus. 23/9/2016

observasi
BAK

17

InsyaALLAH akan dibuatkan Bukti
transaksi masih belum tertulis no.
urut, ttd pihak berwenang dan
tembusan

5/10/2016

NC minor

BAK

18 Akan segera dibuatkan buku tamu 28/9/2016 NC minor LPPM

19
Akan berkoordinasi dengan fakultas
terkait penelitian internal

11/10/2016
NC minor

LPPM

20
Segera dibuatkan list & pemilihan SK
& SM

5/10/2016
observasi

LPPM

21
Segera ditindaklanjuti dengan
merekam semua surat tugas dosen

21/10/2016
NC minor

LPPM

22
Segera ditindaklanjuti dengan
merapikan dokumen

21/10/2016
observasi

LPPM

23
Segera buat pengkodean dokumen
koordinasi dengan PPM

14/10/2016
NC major

BSDI

24
Segera dibuat sistem pengendalian
dokumen

14/10/2016
NC major

Akuntansi

25
Segera buat pengkodean dokumen
koordinasi dengan PPM 14/10/2016

NC major
Akuntansi

6. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup Pelayanan yang telah berjalan di
masing-masing unit kerja.

No. Tindakan Koreksi
Tgl.

Rencana
Penyelesaian

Keterangan Unit
Kerja
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No. Tindakan Koreksi
Tgl.

Rencana
Penyelesaian

Keterangan Unit
Kerja

1
Pembuatan & pemasangan bagan alir
untuk mhs pada bulan februari 2017

Februari
2017

observasi PS

2 pengadaan kotak saran 6 bulan kedepan maret 2017 observasi PS

3
Pembuatan & pemasangan bagan alir
untuk mhs pada bulan februari 2017

Februari
2016

observasi PS

4
mengusulkan pengadaan kotak saran pada
bulan oktober 2016

oktober 2016 NC minor BAU

5 penempelan flowchart, bulan desember
desember

2016
observasi BAU

6
disediakan kotak saran & tulisan
informasi jam kerja, masalah bandwith
dikomunikasikan dengan pimpinan

21/10/2016 observasi BAAK

7 akan disediakan 21/10/2016 observasi BAAK

8 Pengadaan kotak saran dan form saran P2MB

9 Belum ada jam pelayanan dipintu masuk Perpus

10 Belum ada media informatif Perpus

11 Pencarian SOP > 3 menit (hrs print dulu) Perpus

12 Pengadaan Kotak saran Perpus

13 nanti akan diperbaiki dalam waktu dekat 22/9/2016 NC minor BAK

14 akan dibuatkan 23/9/2016 NC minor BAK

15 dalam waktu dekat akan dibuatkan 22/10/2016 NC minor BAK

16
melakukan penataan ulang, pemilahan
dan pelabelan atas dokumen yang masih
diperlukan

5/10/2016 observasi BAK

17
segera diadakan kotak saran dan jam
pelayanan.

1 bln (21
oktober
2016)

NC minor LPPM

7. Rencana tindakan perbaikan untuk temuan lingkup peralatan penunjang keamanan
di masing-masing unit kerja.

No. Tindakan Koreksi
Tgl.

Rencana
Penyelesaian

Keterangan Unit
Kerja

1
Pengusulan anggaran pengadaan alat
pemadam kebakaran dan pemasangannya di
setiap unit.

oktober 2016 NC major BAU

V. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen terdahulu,

Kegiatan tindak lanjut dari hasil tinjauan manajemen terdahulu untuk saat ini belum
dapat disampaiakan mengingat kegiatan tinjauan manajemen baru akan dilaksanakan
saat ini atau belum ada tinjauan manajemen sebelumnya.
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VI. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu.

Beberapa perubahan yang mungkin memberi dampak terhadap pelaksanaan sistem
manajemen mutu yang telah berjalan di UM Surabaya dapat diuraikan dalam tabel di
bawah ini.

No. Sistem Manajemen Mutu Perubahan

1 Manual Mutu
Menyesuaikan Klausul di ISO dan SPMI PTM dari Dikti PP
Muhammadiyah

2 Sistem Koding dokumen
Dari angka 10 digit berubah kode dengan inisial unit kerja dan
tingkat dokumen mutunya

3 Implementasi Audit Internal Audit SMM berbasis ISO dan SPMI PT

4 Survey Kepuasan internal
Melibatkan semua stakeholder internal minimal Mahasiswa,
Dosen dan Tenaga Kependidikan

5 Survey Kepuasan Eksternal
Melibatkan semua stakeholder eksternal minimal alumni,
pengguna lulusan dan pihak terkait.

6 Standar Dokumen Mutu
Penyesuaian standar dokumen mutu di berbagai tingkat
dokumen merujuk pada SMM ISO dan SPMI PT.

7 Media Komunikasi pelanggan
Pengadaan dan pemberdayaan kotak saran sebagai media
komunikasi

8 Sistem Tata Graha Kampus
Sistem tata graham kampus untuk saat ini masih minim
petunjuk sehingga perlu diperbanyak petunjuk-petunjuk lokasi
yang dapat mempermudah pelanggan mengakses layanan.

9 Pengendalian Dokumen Mutu
Dokumen mutu yang beredar di UM Surabaya harus mendapat
tanda atau label dari PPM sesuai dengan tingkat dan jenis
dokumen.

10 Tinjauan Manajemen
Minimal harus dilaksanakan satu kali dalam setahun atau
menyesuaiakan dengan jadwal surveilence eksternal

VII. Rekomendasi untuk peningkatan.

Beberapa rekomendasi untuk peningkatan implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di UM
Surabaya, yang dapat disampaikan kepada manajemen puncak  adalah sebagai berikut :
1. Terobosan kebijakan pimpinan puncak terhadap temuan audit internal yang

penyelesaiannya memerlukan dukungan sarana, prasarana, dana dan SDM.
2. Terobosan kebijakan untuk pemberdayaan gugus kendali mutu fakultas dan unit

penjaminam mutu prodi dalam hal sosialisasi SMM ISO 9001 : 2008 ke seluruh
civitas universitas.

3. Perlunya rujukan sasaran mutu yang sesuai arah gerak universitas dari pimpinan
puncak bagi seluruh unit kerja di UM Surabaya.


