
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas. Maka

Perguruan Tinggi di era globalisasi hendaknya berbasis pada mutu. Dalam

menyediakan jasa pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia,

Perguruan Tinggi hendaknya memperhatikan bahwa keunggulan merupakan

hal yang sangat penting saat ini. Para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu

di Perguruan Tinggi pada dasarnya mengharapkan hasil berlipat/ganda yaitu

ilmu pengetahuan, gelar, keterampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku

berbudi luhur. Semua itu diperlukan dalam rangka mempersiapkan diri

memasuki/membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang

lebih baik dan sejahtera secara lahir dan batin.1

Derasnya arus globalisasi pada milenium ketiga ini membuat banyak

perguruan tinggi terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di

Indonesia acapkali kesulitan untuk bersaing, berkompetisi dan mengikuti

perkembangan zaman, terlebih Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

(PTKIS). PTKIS secara kualitas, masih jauh dari harapan bahkan banyak di antara

mereka yang bernasib mengenaskan, yaitu 'gulung tikar.2

Secara umum, terdapat kesenjangan pencitraan yang terlalu jauh antara

PTKIN dengan PTKIS. PTKIN identik dengan Perguruan Tinggi yang besar

1 Sufyarma, Kapita Selekta Manajemen Pendidikan.( Bandung: Alfabeta. 2004),
hlm.161

2 Ahmad Rivan, Strategi dan Prospek Pengembangan Mutu Lulusan PTAI di
Indonesia. ( Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 23 Mei 2005),hlm. 30
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dan bermutu lebih baik daripada PTKIS. Kondisi ini membuat masyarakat

lebih memercayai PTKIN daripada PTKIS. Ini merupakan akibat dari keberpiha

kan masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Negeri umum, misalnya ITB, UI,

UGM dan IPB dari pada Perguruan Tinggi swasta seperti Universitas Trisakti,

Atma Jaya, Universitas Parahyangan dan Universitas Muhammadiyah Malang,

mesikipun pada beberapa segi mereka memiliki kualitas yang setara dengan

univeristas negeri bahkan boleh jadi melebihinya. Uang SPP (sumbangan pendi

dikan) pun kadangkala tidak jauh berbeda. Dampak dari pencitraan tersebut,

row out put pada Perguruan Tinggi swasta menjadi kurang bagus. Hal tersebut

membuat Perguruan Tinggi swasta bekerja lebih keras lagi untuk menjaring

calon mahamahasiswa yang berkualitas agar masuk universitas swasta. Dalam

konteks pendidikan Islam pun sama. PTKIS (masyarakat muslim Indonesia)

hendaknya lebih bersemangat lagi dalam menjaring calon mahamahasiswa yang

berkualitas. Bagaimanapun juga mengembalikan the golden age of Islam di

Indonesia bukan hanya tanggung jawab PTKIN tetapi merupakan tanggung

jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat (PTKIS).3

Secara umum, PTKI masih kalah bersaing dalam menghasilkan out

put yang siap dipakai. Tiap tahunnya, hampir 43% lulusan PTKI tidak terserap

ke dalam dunia kerja, baik di sektor publik maupun non publik.4 Kondisi ini

digambarkan oleh Mark Haynes Daniel sebagai scary but true, menakutkan

tetapi benar. Setelah beberapa IAIN berubah menjadi UIN, harapan untuk

3 Abdurrahman Mas'ud, Paradigma Pendidikan Islam. ( Pustaka Pelajar dan Fakultas
Tarbiyah IAIN Walisongo: Semarang 2001), hlm.13

4 Ahmad Rivan, Op.cit, hlm. 31
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menghindari ramalan Daniel agak terbuka.

UIN tidak lagi memandang secara terpisah/dualisme tentang ilmu. Bagi

UIN tidak ada lagi pemisahan/keberpihakan secara teologis antara ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan agama. Kedua ilmu tersebut

pada dasarnya sama. Oleh karena itu, harus diperlakukan sama yaitu wajib

dipelajari. Masyarakat abad 21 cenderung mengarah pada pembentukan

masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan (knowledge society) tanpa

harus kehilangan nilai-nilai agama.

Hal yang masih mencemaskan adalah kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) PTAI masih rendah. Secara umum, ini dampak dari rendahnya kualitas

SDM Indonesia. Data yang dipublikasikan oleh United Nations Development

Progam (UNDP) menunjukkan bahwa pada tahun 1996, kualitas SDM

Indonesia berada pada peringkat 102 dari 174 negara di dunia, bahkan pada

tahun 2007, Indonesia berada di posisi 112, di bawah Malaysia (61),

Thailand (73), Filipina (84) dan  Vietnam (108). Laporan UNDP yang

memuat angka indeks kualitas SDM (Human Development Index-HDI) tersebut

mencakup tiga hal; tingkat pendidikan, kesehatan serta ekonomi rata-rata

masyarakat.5 Dengan demikian, pendidikan selain sebagai korban juga sebagai

penyebab rendahnya mutu SDM.

Dalam konteks PTKIS, laporan di atas dijadikan motivasi untuk

segera membenahi kondisi pendidikan tinggi Islam, terutama yang berstatuts

5 Suyanto dan Hisyam, Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: strategi
Pendidikan Nasional dalam era Globalisasi dan Otonomi Daerah. (Jakarta: Uhamka
Ekspres.2001),hlm. 4
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swasta. Bagaimanapun juga, di abad 21 ini, eksis tidaknya suatu Perguruan

Tinggi , bergantung pada kesiapan lulusan dan lembaganya untuk bersaing di

tengah masyarakat yang penuh dengan kompetisi (mega-kompetisi) dan

memiliki kesadaran global (global consciousness).

Oleh karena itu, pembenahan pendidikan tinggi keagamaan terutama

PTKIS menjadi suatu tuntutan yang mutlak untuk dilakukan agar terjadi

perubahan kualitas serta terus eksis sebagai lembaga pendidikan yang disegani

baik di masa kini dan terutama di masa yang akan datang. Kennedy

mengatakan, "Change is a way of life. Those who look to the past or present

will miss the future."Perubahan adalah hal yang niscaya maka dalam

melakukan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan

yang penuh dengan persaingan global agar mampu berkompetisi secara

baik, bukan bernostalgia  atas masa silam.6

Saat ini, Perguruan Tinggi Agama Islam, sebagai wadah untuk

mendidik dan membina kader-kader pemimpin Agama dan Bangsa memerlukan

suatu cara pengelolaan yang baru dan berbeda dengan pengelolaan instansi non

pendidikan pada umumnya. Lembaga pendidikan adalah lembaga akade mik

bukan lembaga kantoran. Oleh karena itu, tata kelola/manajemen yang

digunakan oleh Perguruan Tinggi berbeda dengan manajemen yang digunakan

di perkantoran biasa. Manajemen yang digunakan di Perguruan Tinggi diatur

selain harus rapi, efisien dan transparan juga harus berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan akademik, seperti adanya prioritas untuk mengembangkan ilmu

6 Suyanto dan Hisyam, Op.cit, hlm.22
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pengetahuan.7

Secara normatif, peraturan-peraturan akademik dan administrasi mem

punyai tata kerja yang dapat membentuk suatu sistem tertentu yang harus

ditaati dengan penuh disiplin dan dedikasi dari semua pihak. Dengan sistem

seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa Perguruan Tinggi akan berkembang

ke arah yang sudah ditentukan walaupun sering berganti pimpinan. Prasarana

dan sarana akademik harus diprioritaskan daripada sarana dan prasarana non

akademik, seperti perpustakaan, laboratorium, internet, note book dan buku-

buku yang sangat dibutuhkan oleh para tenaga pengajar agar senantiasa

meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya.8

Penelitian ini dimaksud untuk membahas tentang penerapan mana

jemen mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) agar kualitas

lembaga tersebut terjamin dan lulusannya mampu bersaing dengan Perguran

Tinggi Agama Islam Negeri bahkan dengan Perguruan Tinggi pada umumnya.

Berbagai Upaya dilakukan melalui berbagai kesempatan dan kemungkinan

yang mendukung, seperti terus menerus memperbaiki kualitas tenaga penga

jarnya, meningkatkan  unsur  keterdukungan  biaya  penyelenggaraannya,  mene

rapkan  inovasi dalam penyelenggaraannya melalui penerapan model dan strategi

inovatif, dan terakhir adalah proses memberikan kesempatan kepada semua

lembaga pendidikan yang ada untuk memiliki kesempatan yang sama dalam

peranannya melalui standarisasi yang dilaksanakan setahap demi tahap. Namun

7 Sufyarma, Op.cit,hlm. 190
8A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan. ( Jakarta: PT. RadjaGrafindo.

2005), hlm.284
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belum medapatkan hasil yang maksimal sesua dengan yang dihapkan oleh BAN-

PT. Sehingga banyak Perguruan Tinggi yang masih memiliki Akreditasi yang

rendah, hal tersebut berefek terhadap minat mahamahasiswa untuk masuk

kePerguruan Tinggi tersebut.

Fakta sementara yang ditemukan di lokasi penelitian pada saat assessment

awal tanggal 11 November 2016, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam Swasta Kota Pekanbaru, bahwa akreditasi program studi Pendidikan

Agama Islam masih belum ada peningkatan nilai padahal sudah beberapa kali

melakukan proses akreditasi.9 Sebagai contoh, data yang diambil dari BAN-PT

pada awal tahun 2017 menunjukkan bahwa, untuk  program studi di lingkungan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kota Pekanbaru, dan didukung dari

informasi Kopertais wilayah XII diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1:
Data Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO Perguruan Tinggi Status Akreditasi SK

1 FAI UIR TerakreditasiB 180/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/VII/2013.
30-8-2013 s/d 30-8-218,Nilai B

2 STAI DINIYAH TerakreditasiB 1122/SK/BAN-PT/Akred/S1/X/2015
31-10-2015 s/d 31-10-2020, Nilai B

3 STAI AL-AZHAR TerakreditasiB10 842/SK/BAN-PT/Akred/S1/VIII/2015
15-07-2015 s/d 15-07-2020, Nilai B

Berdasarkan informasi data diatas terlihat dengan jelas bahwa terdapat

permasalahan tentang manajemen khususnya tentang pengelolaan dan persiapan

akreditasi yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kota

9 Drs Muliadi Ketua STAI Diniyah Putri Pekanbaru, wawancara dilakukan tangga 11
November 2016, jam 10 wib

10 Sumber data Kopertais wilayah XII Riau Kepri, 2017



7

Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

a. Rumusan visi misi, strategi dan tujuan yang kurang jelas dan sesuai dengan

standar manajemen baik, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelak

sanaan dan controling di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS)

yang ada di kota Pekanbaru.

b. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem  Pengelolaan, Dan Penjaminan Mutu

yang kurang jelas dan sesuai dengan standar manajemen baik, baik dari segi

perencanaan, pengorganisasian, pelak sanaan dan controling di Perguruan

Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota Pekanbaru.

c. Kemahasiswaan dan lulusan baik dari segi rekrutmen dan pelacakan alumni

yang kurang jelas dan sesuai dengan standar manajemen baik, baik dari segi

perencanaan, pengorganisasian, pelak sanaan dan controling di Perguruan

Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota Pekanbaru.

d. Komponen Sumber Daya Manusia yang kurang menuhi standar yang

perguruan Tinggi serta sistem pengelolaan manajemennya, baik dari segi

perencanaan, pengorganisasian, pelak sanaan dan controling di Perguruan

Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota Pekanbaru.

e. Implemntasi Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik yang kurang

sesuai dengan kurikurum yang terbaru (KKNI), serta pengolaannya

manajemen, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelak sanaan dan

controling di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di

kota Pekanbaru
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f. Sitem Pembiayaan, Prasarana, Sarana, Dan Sistem Informasi yang kurang

sesuai dengan standar pengelolaan yang baik, baik dari segi perencanaan,

pengorganisasian, pelak sanaan dan controling di Perguruan Tinggi

Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota Pekanbaru

g. Implementasi Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat Dan

Kerja sama, kurang jelas dan sesuai tuntutan tri darma perguruan tinggi, serta

sistim penglolaannya, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelak

sanaan dan controling di Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS)

yang ada di kota Pekanbaru.

Berdasarkan gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji

lebih jauh lagi tentang Manajemen Berbasis Akreditasi Perguruan Tinggi dengan

judul: “Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Pendi

dikan Prodi Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Keaga maan

Islam Swasta Se Kota Pekanbaru”.

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dan interpretasi, maka

perlu adanya penjelasan mengenai definisi operasional dalam penulisan judul

penelitian ini agar pembaca mempunyai persepsi yang sama terhadap apa yang

dimaksud dalam penelitian ini. Adapun definisi dan batasan istilah yang

berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Manajemen

Manajemen adalah sebuah seni melaksanakan pekerjaan melalui

oranglain11. Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk

kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan12. Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencana

kan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengem bangkan

segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia,

sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi13

2. Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan.

Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagi suatu pedoman

dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu

pendidikan, kita lihat  terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut

kamus besar bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda,

keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).14

3. Akreditasi

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Perguruan Tinggi atau program

studi yang menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi atau program studi tersebut

dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang

dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi

11 Ivancevich, Donnelly, and Gibson, Management: Principles and Functions, (USA:
Ricard D. Irwin Inc, 2005), h. 5

12 Husaini Usman, Op. Cit., h. 3
13 M. Sobry Sutikno, Op. Cit., h. 4
14 Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud, kamus besar bahasa

Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka,1999) cet.10, h.677



10

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh BAN-PT

dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan,

masukan, proses dan keluaran suatu Perguruan Tinggi atau program studi,

yang merupakan tanggung jawab Perguruan Tinggi atau program studi

masing-masing.15

Berdasarkan penjelasan di atas, maka manajemen berbasis akreditasi

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

secara terencana, terorganisir, yang dilakukan dengan pengawasan yang baik

demi terciptanya mutu pendidikan yang baik di Perguruan Tinggi Keagamaan

Swasta (PTKIS) yang ada di kota Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas,

maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari jalan penyelesaiannya

terkait dengan Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu

Pendidikan Prodi Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam Swasta Se Kota Pekanbaru. Adapun masalah-masalah tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru berjalan sesuai dengan konsep manjemen.

b. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru sudah menerapkan manajemen berbasis akreditasi.

15 BAN-PT, Standar Dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, (Depar
temen Pendidikan Nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta, 2007),hlm.1
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c. Manajemen perencanaan dalam penyusunan borang akreditasi di

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru.

d. Manajemen pengorganisasian dalam penyusunan borang akreditasi di

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru.

e. Manajemen pelaksanaan dalam penyusunan borang akre ditasi di

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru.

f. Manajemen pengawasan dalam penyusunan borang akre ditasi di

Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru.

g. Pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan sistem manajemen yang

ada.

h. Langkah-langkah penyusunan akreditasi dilakukan sesuai dengan sistem

manajemen yang ada.

i. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru sudah terakreditasi.

j. Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKIS) yang ada di kota

Pekanbaru sudah sesuai dengan nilai akreditasinya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di

atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
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a. Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Se Kota Pekanbaru”

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam

Peningkatan Mutu Pendidikan Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam

Swasta Se Kota Pekanbaru”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu

Pendidikan Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Se Kota

Pekanbaru?

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Berbasis

Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Prodi PAI Di Perguruan

Tinggi Islam Swasta Se Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam Peningkatan

Mutu Pendidikan Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Se Kota

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Berbasis

Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Prodi PAI Di Perguruan

Tinggi Islam Swasta Se Kota Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai imformasi bagai peneliti tentang sistem manajemen yang baik

dalam penyusunan borang akreditasi di Perguruan Tinggi Islam baik yang

swasta maupun yang negeri.

b. Secara Praktis

1) Sebagai acuan, dosen, lembaga, pengelola maupun pelaku kebijakan,

dalam melaksanakan penyusunan borang akreditasi di Perguruan

Tinggi Islam baik yang swasta maupun yang negeri.

2) Sebagai kontribusi kepada dunia akademik dan praktisi pendidikan,

dan orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan bagaimana

melakukan Manajemen Berbasis Akreditasi Dalam Peningkatan

Mutu Pendidikan Prodi PAI Di Perguruan Tinggi Islam.

3) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen

Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


