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IMPLEMENTASI SISTEM  PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Ramlah Doda1), Arfan Arsyad2) dan Ikhfan Haris3)

Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  empirik  tentang  implementasi
sistem  penjaminan  mutu  internal  di  lingkungan  Fakultas  Teknik.  Metode  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatory. Adapun populasi dalam
penelitian ini  adalah seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas
Teknik, sedangkan sampelnya adalah mereka yang ada dan bersedia untuk diberikan
anget  serta  diwawancarai.  Teknik  yang  digunakan  dalam  pengambilan  data  berupa
angket,  wawancara,  observasi  dan  studi  observasi.   Data  yang  diperoleh  dianalisis
secara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tentang implementasi sistem penjaminan
mutu difakutas Teknik Universitas Negeri Gorontalo mencapai 86,10% dengan kategori
tinggi. Hasil ini diperoleh dari masing-masing tahapa implementasi dimana untuk tahap
penetapan standar mutu memperoleh skor capaian 86,20%, pelaksanaan standar mutu
memperoleh  skor  capaian  86,30%,  ealuasi  standar  mutu  mencapai  86,60%,
pengendalian standar mutu mencapai 86,40% dan peningkatan standar mutu mencapai
85,00%. Masih dibutuhkan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat dari pihak
universitas  dalam  pelaksanaan  sistem  penjaminan  mutu  internal  ini.  Adapun  hasil
tahapan dalam implementasi sistem penjaminan mutu.
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PENDAHULUAN

Mewujudkan peran perguruan tinggi   dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
dan emajukan ilmi pengetahuan dan teknologi agar mampu berdaya saing menghadapi
globalisasi  harus ditopang  SPMI  yang baik sebagai proses perencanaan, pemenuhan,
pengendalian,  dan  pengembangan  standar  pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan
berkelanjutan,  sehingga  pemangku kepentingan (stakeholders)  internal  dan  eksternal
perguruan  tinggi,  yaitu  tenaga pendidik  (dosen),  tenaga kependidikan,  mahasiswa,
masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah dapat memperoleh kepuasan atas
kinerja  dan  keluaran  perguruan  tinggi. Hal  ini  diperkuat  dalam  Pasal  51  Undang-
Undang Nomor  12 Tahun 2012,  menegaskan Pendidikan Tinggi  yang menghasilkan
lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

Universitas  Negeri  Gorontalo  merupakan
salah  satu   universitas  negeri  di  bawah  naungan
langsung Kemenristek Dikti  yang  ada  di  wilayah
provinsi  Gorontalo. Implementasi SPMI di  tingkat
Universitas  Negeri  Gorontalo  diwadahi  oleh
Lembaga  Pengembangan  Pembelajaran  dan
Penjaminan Mutu (LP3M). SPMI di setiap fakultas di
bentuk  Gugus  Kendali  MUTU  (GKM  )  dan
selanjutnya di tingkat program studi di  bentuk unit
penjaminan mutu.  Keseriusan dan tanggung  jawab
tersebut dapat dilihat   dari pelaksanaan SPMI  baik
dalam tahap penetapan standar, pelaksanaan standar,

evaluasi standar,  pengendalian standar dan peningkatan standar.  Keberhasilan
implementasi  SPMI  tidak  lepas  dari  peran  serta  seluruh  sivitas  akademika  dalam
mendukung kegiatan penjaminan mutu internal untuk kepuasan stakeholders. Meskipun
demikian, beberapa kendala masih ditemui dalam implementasi SPMI. Kendala utama
yang dirasakan adalah komitmen pimpinan baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan,
maupun program studi, terkait posisi dan kesibukannya sebagai SDM penjaminan mutu
sekaligus  sebagai  dosen  relatif  masih  kurang.  Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM  )
Universitas  Negeri  Gorontalo  merasakan  masih  kurangnya  SDM  auditor,  sehingga
setiap  tahun memprogramkan pelatihan  auditor  baru untuk mencapai  jumlah auditor
yang ideal.  Kegiatan SPMI yang menjadi rutinitas ini  menyebabkan tidak terjadinya
improvement yang mengakibatkan kebosanan.

Secara umum penjaminan mutu (quality assurance) adalah proses penetapan dan
pemenuhan  standar  mutu  pengelolaan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  sehingga
konsumen,  produsen,  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  memperoleh  kepuasan.
Tahapan  kegiatan  penjamian  mutu  yang  umum  di  gunakan  mengacu  pada  siklus
manajemen yang dipopulerkan oleh Deming (Sallis, 2002) yakni menggunakan langkah
langkah Plan-Do-Check-Action (PDCA). 

1. Penetapan standar
Tahapan  penetapan  standar  dikti  yaitu  tahap  ketika  semua  Standar  Dikti

dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang di
Perguruan  Tinggi.  Istilah  penetapan  tidak  hanya  dimaknai  sebagai  pengesahan  atau
pemberlakuan Standar Dikti,  tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Dikti.  Suatu
Perguruan  Tinggi  memutuskan  bahwa  proses  kegiatan  akademik  dilakukan  dengan

Gambar 1. Langkah Penjaminan mutu
akademik



standar tertentu yang isinya mencakup mengenai frekuensi kegiatan, waktu dan tempat
seleksi, jenis dan materi seleksi, tim penyeleksi, kriteria dan metode penilaian sampai
pada pengumuman hasil standar. Tim SPMI Perguruan Tinggi yang bertugas merancang
atau  menetapkan  standar  perlu  Manual  SPMI Perguruan  Tinggi  atau  prosedur  yang
dapat memberikan petunjuk tentang cara atau langkah apa saja mulai dari  persiapan
hingga penetapan Standar.
2.  Pelaksanaan standar

Tahap pelaksanaan standar dikti yaitu tahap ketika isi semua standar Dikti mulai
dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab
untuk diwujudkannya. Dalam tahap ini, standar sudah ditetapkan, sehingga pejabat yang
berwenang harus mulai mengimplementasikannya sesuai isi standar tersebut.Pihak yang
melaksanakan dan  bertanggungjawab atas  pelaksanaan  standar  adalah  audience atau
subjek yang tercantum dalam pernyataan standar Dikti dalam hal ini adalah pimpinan
perguruan tinggi, tetapi bila sistem penjaminan mutu dilaksanakan di tingkat fakultas
maka pimpinan fakultas yang akan bertanggung jawab begitu pula di tingkat jurusan
atau program studi. Pimpinan yang bertanggung jawab adalah yang telah ditetapkan dan
harus bekerja sesuai dengan standar tersebut, sehingga pejabat perlu petunjuk tentang
bilamana mereka harus melaksanakan, mengambil langkah apa dan siapa yang harus
melakukan langkah itu, serta bagaimana caranya.
3. Evaluasi standar

Untuk  dapat  mengevaluasi,  diperlukan  ketersediaan  bahan,  data,  informasi,
keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari
formulir  atau  dokumen  pencatatan/perekaman  mutu  atas  pelaksanaan  Standar  Dikti,
formulir  pemantauan, serta penjelasan pihak pelaksana Standar Dikti.  Segala sesuatu
tentang  siapa,  bilamana,  bagaimana,  dan  apa  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan
evaluasi pelaksanaan Standar Dikti  harus dirumuskan dalam Buku/Dokumen Manual
SPMI  tentang  tahap  evaluasi  (dan  pengendalian)  pelaksanaan  Standar  Dikti
sebagaimana telah diuraikan di atas. Sama seperti pada tahap pelaksanaan Standar Dikti,
tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti harus didokumentasikan .Hal ini berarti pihak
yang melakukan evaluasi atau pemantauan harusmenghasilkan dokumen Evaluasi Diri,
dokumen Audit Internal, dan dokumen hasil Akreditasi.
4. Pengendalian standar

Tahap  pengendalian  pelaksanaan  standar  yaitu  tahap  ketika  pihak  yang
bertanggungjawab  melaksanakan  standar  dikti,  memantau  dan  mengoreksi  bila
ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan standar  dikti. Pengendalian  merupakan
tindak lanjut  atas  hasil  yang diperoleh  dari  kegiatan  evaluasi.  Hal  ini  berarti  tindak
lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas
hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah
sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi,
langkah  pengendaliannya  hanya  berupa  upaya  agar  hal  positif  tersebut  tetap  dapat
berjalan sebagaimana mestinya.  Sebaliknya,  jika dalam evaluasi pelaksanaan standar
ditemukan  kekeliruan,  ketidaktepatan,  kekurangan  atau  kelemahan  yang  dapat
menyebabkan  kegagalan  pencapaian  isi  standar  atau  tujuan/sasaran/rencana,  harus
dilakukan langkah pengendalian.  Langkah pengendalian ini  berupa tindakan korektif
atau  perbaikan  untuk  memastikan  pemenuhan  perintah/  kriteria/sasaran  di  dalam
standar.



5. Peningkatan standar
Tahap peningkatan standar Dikti yaitu tahap ketika standar Dikti telah dicapai

kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan.  Setelah dalam kurun waktu
tertentu standar  tersebut  dicapai  dan terbukti  bahwa isi  standar  tersebut  sudah tidak
cocok  lagi  dengan  kondisi  dan  tuuntutan  perkembangan  Perguruan  Tinggi  tersebut,
maka  harus  dievaluasi  dan  kemudian  dilakukan  peningkatan  atau  pengembangan
standar. Tahap peningkatan standar ini perlu dilakukan setelah standar tersebut tercapai,
sehingga  terjadi  proses  peningkatan  mutu  secara  berkelanjutan  (coontinous  quality
improvement).

A. METODE PENELITIAN

penelitian ini dilaksanakan  di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 bulan yaitu pada Bulan Juli  sampai dengan
Oktober  Tahun  2018.  Waktu  tersebut  meliputi  tahap  perencanaan,  pelaksanaan
penelitian  (pengambilan  data),  pengolahan dan interpretasi  data,  sampai  penyusunan
laporan. 

Alasan  pemilihan  Fakultas  Teknik  dijadikan  sebagai  lokasi  penelitian
dikarenakan  Fakultas  Teknik  telah  memiliki  Tim  Penjaminan  Mutu  yang  telah
menyelenggarakan  sistem  penjaminan  mutu  dan  telah  membukukkan  dokumen
penjaminan mutunya dengan baik. Selain itu, seluruh jurusan yang ada di lingkungan
Fakultas  Teknik  telah  memperoleh  akreditasi  B  sebagai  wujud  dari  upaya  yang
dilakukan oleh pimpinan maupun tim penjaminan mutunya dalam memperbaiki sistem
penjaminan  mutu  secara  internal.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah penelitian kuantitatif eksplanatori. Desain yang digunakan dalam penelitian ini
adalah desain deskriptif. Pengukuran yang dilakukan dalam konteks ini merupakan hal-
hal yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan dan terhadap pengertian-pengertian
yang abstrak. Pengertian terhadap hal-hal yang nyata dalam penelitian ini berhubungan
dengan penetapam stadar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standard
an peningkatan standar.

Teknik  dan  prosedur  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini
berupa observasi, angket, wawancara dan studi dokumentasi 

B. HASIL PENELITIAN
1. Penetapan Standar Mutu Internal

Untuk menetapkan standar, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang
bisa  digunakan;  namun  pilihan  tersebut  harus  sesuai  dengan  karakteristik  dari  PT
tersebut.  Sebagai  sebuah  standar  mutu  yang  akan  dijadikan  acuan  dalam  proses
pelaksanaan  tugas  yang  ada  di  fakultas,  maka  pengembangan  standar  mutu  bukan
merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali  langsung jadi,  tetapi  memerlukan
kajian berulang-ulang sebelum menjadi standar mutu yang benar-benar menjadi acuan
bagi  setiap  proses  dalam  fakultas.  Adapun  hasil  penelitian  dari  sepuluh  indikator
penetapan standar mutu internal Fakultas Teknik disajikan dalam tabel-tabel dibawah
ini.

Sepuluh pernyataan indikator penetapan standar mutu Fakultas Teknik memiliki
skor capaian yang berbeda-beda.  Untuk lebih dalam melihat perbedaan skor capaian
indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Skor Capaian  Penetapan Standar Mutu  Internal Fakultas Teknik



Idikator Skor Ideal Skor Capaian % Kategori
1 100 94 94% sangat tinggi
2 100 90 90% tinggi
3 100 88 88% tinggi
4 100 88 88% tinggi
5 100 81 81% tinggi
6 100 84 84% tinggi
7 100 84 84% tinggi
8 100 86 86% tinggi
9 100 82 82% tinggi
10 100 85 85% tinggi

Sumber: Olahan data primer, 2018

Berdasarkan  Tabel  4.2  diatas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  penetapan
standar mutu internal telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kategori
skor capaian mencapai kategori sangat tinggi dan tinggi. Adapun skor yang tertinggi
mencapai  94%  dengan  kategori  “sangat  tinggi”  pada  indikator  tentang  “Fakultas
memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas  dalam peningkatan  mutu  internal”  pada  poin  (1)
tentang “fakultas memiliki visi dan misi yang jelas dalam peningkatan mutu akademik”
sedangkan  skor  yang  paling  rendah  mencapai  81%  dengan  kategori  “tinggi”  pada
indikator “budaya membuat perencanaan pada setiap jenjang kepemimpinan” pada poin
(5).  Sedangkan  secara  keseluruhan  capaian  implementasi  penetapan  standar  mutu
internal mencapai 86,2% dengan kategori “tinggi”.

2. Pelaksanaan Standar Mutu Internal
Paa  tahap  penerapan  merupakan  wujud  pelaksanaan  dari  penerjemahan

(interpretasi)  dan  pengorganisasian.  Pelaksanaan  penjaminan  mutu  didasarkan  atas
dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai
rencana atau standar. Untuk menjamin bahwa standar mutu akademik terlaksana dengan
baik, maka perlu beberapa indikator. Untuk itu, peneliti  memiliki beberapa indikator
yang  perlu  dikaji  untuk  melihat  seberapa  jauh  pelaksanaan  standar  mutu  internal.
Adapun indikator tersebut disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Skor Capaian  Pelaksanaan Standar Mutu Internal Fakultas 
Teknik

Indiktor Skor Ideal Skor Capaian % Kategori
1 100 84 84% Tinggi
2 100 83 83% Tinggi
3 100 86 86% Tinggi
4 100 91 91% sangat tinggi
5 100 89 89% Tinggi
6 100 90 90% sangat tinggi
7 100 85 85% Tinggi
8 100 85 85% Tinggi
9 100 83 83% Tinggi
10 100 86 86% Tinggi

Sumber: Olahan data primer, 2018



Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan skor implementasi pelaksanaan SPMI berada
pada kategori tinggi dengan skor capaian 85,7%. Meskipun demikian dari 10 pernyataan
yang ada terdapat 2 indikator yang memperoleh kategori “sangat tinggi” dengan skor
capaian  91%  tentang  “dosen  dan  tenaga  kependidikan  melaksanakan  tugas  sesuai
tupoksi  dan  melaksanakan  kegiatan  akademik  sesuai  dengan  SOP  yang  telah
ditetapkan”  pada  poin  (4)  dan  90%  pada  indikator  “dosen  dan  pegawai  memiliki
berkoordinasi  dengan baik  dengan pihak  penjaminan mutu  fakultas”  pada  poin (6).
Adapun skor terendah mencapai  83% pada poin (2) tetang “pelayanan akademik di
tingkat  fakultas  dan  tingkat  jurusan/program  studi  memiliki  standar  mutu  yang
terdokumentasi secara baik” dan poin (9) tentang “pelaksanaan standar mutu akademik
memperoleh anggaran dari fakultas”.  Meskipun skor capaian tersebut  paling rendah
yaitu mencapai 86,2% tetapi masih berada pada kategori “tinggi”.

3. Evaluasi Standar Mutu Internal
Evaluasi diri dan audit mutu internal telah dibuktikan di banyak tempat sebagai

salah satu langkah yang baik dalam peningkatan mutu. Dengan evaluasi maka capaian
kegiatan  dapat  diketahui  dengan pasti  dan  tindakan lebih  lanjut  untuk  memperbaiki
kinerja  suatu  kegiatan  dapat  ditetapkan  sesuai  dengan  visi  serta  misi  institusi
penyelenggara  kegiatan.  Evaluasi  diri  adalah  salah  satu  strategi  untuk  memperoleh
pertumbuhan yang optimal (bukan selalu yang cepat). Adapun indikator yang digunakan
dalam evaluasi standar mutu internal Fakultas Teknik.

Sepuluh pernyataan indikator evaluasi standar mutu Fakultas Teknik memiliki
skor capaian yang berbeda-beda.  Untuk lebih dalam melihat perbedaan skor capaian
indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Skor Capaian Evaluasi Standar Mutu Internal  Fakultas Teknik
Indikator Skor Ideal Skor Capaian % Kategori

1 100 82 82% Tinggi
2 100 90 90% sangat tinggi
3 100 91 91% sangat tinggi
4 100 90 90% sangat tinggi
5 100 87 87% Tinggi
6 100 83 83% Tinggi
7 100 90 90% sangat tinggi
8 100 85 85% Tinggi
9 100 85 85% Tinggi
10 100 83 83% Tinggi

Sumber: Olahan data primer, 2018
Adapun skor capaian tertinggi mencapai 91% kategori “sangat tinggi” yaitu pada

poin (3) tentang “pembentukan tim audit mutu internal (AMI) tingkat fakultas”. Selain
itu  skor  capaian   90% dengan kategori  “sangat  tinggi”  lainnya yaitu  pada  poin  (2)
tentang “ada jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar mutu akademik yang
dilakukan secara berkala” dan poin (7) tentang “dosen dan tenaga kependidikan dapat
bekerjasama dalam setiap dilakukannya monitoring”. Meskipun demikian pada tahapan
ini juga terdapat skor capaian paling rendah yaitu mencapai 82% pada poin (1) tentang
“terdapat  pedoman/buku manual  mutu tentang tahap evaluasi”.  Skor  ini  merupakan
skor capaian terendah diantara indikator implementasi lainnya. Meskipun demikian skor
capaian ini  masih tetap berada dalam kategori  “tinggi” yaitu mencapai 86,6%. Skor



capaian  ini  adalah  skor  yang  unggul  artinya  implementasinya  lebih  baik  ketimbang
dengan tahapan SPMI lainnya.

4. Pengendalian Standar Mutu Internal
Pengendalian  standar  sangat  perlu  dalam mengembalikan  sistem kembali  ke

dalam standar  yang  telah  ditetapkan.  Upaya  ini  sangat  penting  dalam memperbaiki
sistem  dan  penting  pula  dalam  mempercepat  penigkatan  standar  mutu.  Dalam
pengendalian standar mutu, peneliti membutuhkan beberapa indikator dalam menilai.

Sepuluh  pernyataan  indikator  pengendalian  standar  mutu  Fakultas  Teknik
memiliki skor capaian yang berbeda-beda. Untuk lebih dalam melihat perbedaan skor
capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Skor Capaian Pengendalian Standar Mutu  Internal Fakultas 
Teknik.

Indikator Skor Ideal Skor Capaian % Kategori
1 100 86 86% tinggi
2 100 84 84% tinggi
3 100 82 82% tinggi
4 100 82 82% tinggi
5 100 82 82% tinggi
6 100 88 88% tinggi
7 100 89 89% tinggi
8 100 89 89% tinggi
9 100 89 89% sangat tinggi
10 100 93 93% sangat tinggi

Sumber: Olahan data primer, 2018
Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan skor pelaksanaan implementasi SPMI berada

pada  kategori  “tinggi”  dengan  skor  capaian  86,4%.  Adapun  capaian  tertinggi  dari
sepuluh indikator yaitu mencapai 93% dengan kategori “sangat tinggi” pada poin (10)
tentang  “adanya  perbaikan  kurikulum  jurusan  dalam  meghasilkan  lulusan  yang
berkompeten  sesuai  dengan  stadar  kompetensi  lulusan  yang  diharapkan”.  Adapun
capaian  terendah  mencapai  82%  dengan  kategori  “tinggi”  pada  poin  (3)  tentang
“mensosialisasikan standar yang diperbaiki ke setiap unit di lingkungan fakultas”, pada
poin (4)  tentang “perbaikan standar sesegera mungkin  disusun  untuk  menghindari
penyimpangan/kekurangan dari standar sebelumnya” dan poin (5) tentang “pimpinan
fakultas  memberikan  sanksi  kepada  setiap  dosen/pegawai  yang  melakukan
penyimpangan terhadap standar mutu akademik yang telah ditetapkan”.

5. Peningkatan Standar Mutu Internal
Rencana  pengembangan  merupakan  salah  satu  hasil  kegiatan  evaluasi  diri

tentang pencapaian standar mutu internal yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga
perlu  adanya  upaya  peningkatan  standar  internal  yang  lebih  tinggi  lagi.  Rencana
peningkatan standar mutu internal merupakan langkah untuk mendapatkan keunggulan
dalam kompetitif mutu internal baik dengan fakultas lainnya maupun dengan fakultas
lain di institusi di luar Universitas Negeri Gorontalo.

Sepuluh  pernyataan  indikator  pengendalian  standar  mutu  Fakultas  Teknik
memiliki skor capaian yang berbeda-beda. Untuk lebih dalam melihat perbedaan skor
capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.



Tabel  6.  Hasil  Analisis  Skor  Capaian  Peningkatan  Standar  Mutu  Internal  Fakultas
Teknik.

Indikator Skor Ideal Skor Capaian % Kategori
1 100 90 90% sangat tinggi
2 100 85 85% tinggi
3 100 85 85% tinggi
4 100 86 86% tinggi
5 100 79 79% tinggi
6 100 81 81% tinggi
7 100 88 88% tinggi
8 100 88 88% tinggi
9 100 84 84% tinggi
10 100 84 84% tinggi

Sumber: Olahan data primer, 2018

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan bahwa indikator yang memperoleh capaian
tertinggi  berada  pada  poin  1  tentang  “tim  penjaminan  mutu  fakultas   memiliki
kredibilitas dalam membangun mutu akademik” yang mencapai 90% dengan kategori
sangat  tinggi,  sedangkan  capaian  terendah  berada  pada  poin  5  tentang  “melakukan
benchmarking  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  perguruan  tinggi  lain  telah
melaksanakan SPMI” yang mencapai 75% dan masih termasuk pada kategori tinggi.
Adapun secara keseluruan skor capaian pada tahap peningkatan SPMI beroleh 85,00%.
Skor  ini  adalah  skor  terendah  dibandingkan  dengan  skor  pada  tahapan-tahapan
sebelumnya.  Meskipun  demikian  skor  tersebut  masih  tergolong  kedalam  kategori
“tinggi”.

Secara garis besar berdasarkan aspek SPMI yang telah disajikan di atas, maka
dapat disimpulkan tahapan implementasi SPMI di Fakultas Teknik Universitas Negeri
Gorontalo dilihat pada Tabel 4.57 berikut ini.
Tabel 7. Rata-rata Skor Aspek Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Teknik

Aspek Sistem Penjaminan Mutu
Internal

Skor Ideal Skor Capaian % Kategori

Penetapan Standar Mutu Internal 100 86,20 86,20 tinggi
Pelaksanaan Standar Mutu  internal 100 86,30 86,30 tinggi
Evaluasi Standar Mutu internal 100 86,60 86,60 tinggi
Pengendalian Standar Mutu internal 100 86,40 86,40 tinggi
Peningkatan Standar Mutu internal 100 85,00 85,00 tinggi

100 86,10 86,10 tinggi
Sumber: Olahan data primer, 2018

Berdasarkan  Tabel  7  diatas,  menunjukkan  bahwa  implementasi  SPMI  di
Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Gorontalo  telah  berjalan  dengan  baik.  Setiap
tahapannya  memperoleh  skor  capaian  dengan  kategori  tinggi.  Secara  keseluruhan
implementasi  SPMI mencapai  86,10% dan termasuk dalam kategori  “tinggi”.  Untuk
lebih jelasnya skor SPMI Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dapat dilihat
pada Gambar 7 berikut ini.
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C. PEMBAHASAN

Implementasi  SPMI  sebagai  bagian  integral  dari  SPMI  pendidikan  Fakultas
Teknik dilaksanakan dengan penyusunan rancangan SPMI yang dilaksanakan mengikuti
periode satu tahunan. Siklus SPMI Fakutas Teknik UNG terdiri atas lima langkah atau
tahap, yaitu: (a) penetapan standar, (b) pelaksanaan, (c) monitoring; evaluasi diri, audit
mutu internal dan rumusan koreksi, (d) pengendalian dan (d) peningkatan mutu, yang
dapat  dilakukan melalui  kegiatan studi  banding ke universitas  yang SPMI-nya telah
berjalan dengan baik. 

Gambar 8. Sistem Penjamian Mutu Fakultas Teknik UNG

1. Penetapan Standar Mutu Internal
Penjaminan  mutu  internal  di  Fakultas  Teknik  merupakan  perpanjangan  dari

Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM)  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Tugas  pokoknya
sama dengan tugas pokok LPM hanya saja LPM menjamin mutu internal di  tingkat
Universitas  sedangkan penjaminan mutu  fakultas  menjamin mutu  internal  di  tingkat
fakultas dan jurusan, dengan kata lain dibedakan pada ruang lingkupnya. Kelancaran
manajemen  dan  proses  pelaksanaan  penjaminan  mutu  tidak  lepas  dari  peran  tim
penjaminan  mutu  fakultas.  Komitmen  pelaksanaan  dalam  proses  penetapan  dan
pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan secara konsisten dan
berkelanjutan  sehingga  membuahkan  hasil  yang  memuaskan.  Dengan  demikian
stakeholder baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, dunia
kerja, serta pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Kepuasan  stakeholders internal  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan
mutu perguruan tinggi. Penerapan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi
sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang
sesuai dengan apa yang diharapkan  stakeholder. Nilai penting dari sebuah upaya dari
sistem penjaminan mutu internal  apabila  temuan yang diperoleh ditindaklanjuti  oleh
perencana dan pelaksana program untuk perbaikan standar  di  masa-masa yang akan
datang. SPMI dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan akademik. Proses
SPMI tidak terlepas dari  kebijakan mutu,  sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan,
serta  seluruh  dokumen  mutu  yang  harus  disosialisasikan  kepada  seluruh  sivitas
akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal.

Implementasi SPMI di Fakultas Teknik di dukung oleh sumber daya manusia
(SDM)  yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang  penjaminan  mutu,  juga  ditunjang



dengan  pembiayaan  yang  memadai  melalui  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam
Rencana  Anggaran  Belanja  (RAB).  Anggaran  untuk  pembiayaan  implementasi
penjaminan mutu cukup besar meliputi RAB dari LPM UNG ditambah dengan RAB
dari Fakultas Teknik dan Jurusan.
2. Pelaksanaan Standar Mutu Internal

Pelaksanaan  standar  mutu  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang
mempengaruhinya.  Faktor  pertama  adalah  faktor  komunikasi,  dimana  di  dalamnya
meliputi  transmisi,  konsistensi  dan  kejelasan.  Proses  transmisi,  berarti  tersampainya
program sistem penjaminan mutu dari tingkat universitas, berlanjut ke tingkat fakultas
kemudian  turun  kepada  program  studi.  Persoalan  transmisi  dalam  komunikasi
implementasi kebijakan tersebut yang kurang maksimal juga diperparah oleh kondisi-
kondisi lain berupa kurangnya komunikasi dan koordinasi.

Seluruh perencanaan yang disusun pada tingkat jurusan maupun fakultas  yang
memuat  tujuan dan sasaran  yang mencerminkan standar  mutu yang hendak dicapai,
maka  diperlukan  kepemimpinan  yang  tegas  untuk  menggerakan  sehingga  tugas
penyusunan  perencanaan  benar-benar  dilakukan  secara  sungguh-sungguh penuh rasa
tanggung jawab untuk masa depan lembaga perguruan tingginya. Dalam pelaksanaan
standar mutu yang perlu diperhatikan beberapa hal: 1) komitmen seluruh pihak yang
terlibat dalam pelaksanaan standar mutu, karena mutu harus dipelihara dan ditingkatkan
secara  konsisten  dan  berkelanjutan,  2)  adanya  tanggungjawab  sejak  dini  untuk
memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan
cara  mewujudkan visinya  melalui  pelaksanaan misinya  secara  sungguh-sungguh dan
bertanggungjawab agar dapat memuaskan stakeholder, dan 3) perubahan sikap mental
untuk menerapkan fungsi perencanaan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan
perguruan  tinggi.  Ketiga  hal  tersebut  perlu  ditumbuhkan  secara  konsisten  dan
berkelanjutan,  menginat  mentalitas  kebanyakan  orang  Indonesia  menurut
Koentjaraningrat dalam Bancin (2017) adalah suka meremehkan mutu, tidak berdisiplin
murni, tidak percaya pada diri sendiri, suka mengabaikan tanggungjawab yang kokoh.
3. Evaluasi Standar Mutu Internal

Monitoring bertujuan untuk mengawali implementasi SPMI yang dilaksanakan
berdasarkan rencana. Evaluasi diri merupakan upaya sistematik untuk menghimpun dan
mengolah (fakta dan informasi) yang handal dan sahih sehhingga dapat disimpulkan
kenyataan  yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan  tindakan  manajemen  untuk
mengelola  kelansungan  kegiatan  internal  di  lingkungan  fakultas  dan  jurusan.  Audit
mutu internal adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen serta objektif
terhadap  kegiatan  operasional  internal  atau  proses  akademik.  Rumusan  koreksi
didasarkan pada temuan audit mutu internal yang ditindaklanjuti dengan rapat tinjauan
manajemen di tingkat program studi dan fakultas. Rumusan koreksi selanjutnya akan
menjadi bahan untuk mengkaji ulang (review) audit mutu internal berikutnya, apakah
sudah ada tindakan perbaikan yag dilakukan. Hasil rumusan koreksi mengarahkan pada
peningkatan  mutu  melalui  penetapan  standar/perencanaan  baru  pada  tahapan
selanjutnya. Peningkatan mutu yang sesugguhnya pada akhirnya akan ditentukan oleh
masyarakat  sebagai  stakeholder eksternal.  Peningkatan  mutu  sebagai  dampak
implementasi SPMI di Fakultas Teknik secara menyeluruh. 

Tahapan evaluasi menunjukkan betapa pentingnya SPMI ini untuk dilaksanakan
dan dibudayakan. Hal itu tidak lepas dari prinsip total quality   yang dimiliki oleh tim
GKM Fakultas Teknik. Prinsip  Total quality  manajemen yang juga menjadi perhatian
manajemen kendali mutu berbasis PDCA, yaitu:  pertama, perhatian harus ditekankan



kepada proses secara terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu. Kedua, mutu
harus  ditentukan  oleh  pengguna  jasa  lembaga  pendidikan.  Ketiga,  prestasi  harus
diperoleh melalui pemahaman visi dan bukan dengan pemakaian peraturan.  Keempat,
lembaga  pendidikan  harus  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan,
sikap, ketrampilan, karakter dan memiliki kematangan emosional”. Proses pengendalian
mutu  berbasisi  PDCA  ini,  akan  menghasilkan  perbaikan  berkelanjutan  atas  mutu
pendidikan.  Pada  tahap  (check)  terdapat  titik-titik  kendali  mutu,  dimana  setiap
penyelenggaraan proses pendidikan pada tiap unit kerja di lembaga pendidikan, harus
mengevaluasi  pelaksanaan  tugasnya  dengan  standar  atau  sasaran  mutu  yang  telah
ditetapkan.  Penetapan  titik-titik  kendali  mutu  harus  dilakukan  pada  setiap  satuan
kegiatan untuk setiap butir  mutu.  Apabila  dalam evaluasi itu,  hasilnya  menunjukkan
telah  tercapai  standar  mutu  yang  ditetapkan  sebagaimana  dirumuskan  dalam
perencanaan,  maka  proses  perencanaan  (plan)  berikutnya  untuk  standar  mutu  pada
satuan kegiatan dalam butir mutu yang bersangkutan, harus ditingkatkan. Akan tetapi,
apabila  hasil  evaluasi  menunjukan  belum  tercapai,  maka  harus  dilakukan  tindakan
(action) perbaikan agar standar/sasaran mutu dapat tercapai”.
4. Pengendalian Standar Mutu Internal

Temuan-temuan  dalam  SPMI  akan  dijadikan  masukan  untuk  memperbaiki
standar dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil
SPMI  selain  digunakan  dalam  perencanaan  pendidikan,  juga  untuk  menumbuhkan
semangat  bekerja  lebih  baik,  membangkitkan  kesadaran  untuk  membangun  budaya
mutu,  sehingga  akan  terwujud  perbaikan  yang  terus  menerus  (continius  quality
impriovement). 

Sosialisasi SPMI harus selalu dilakukan agar pelaksananya benar-benar terpapar
dan dapat mengaktualisasikannya dalam setiap kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi SPMI
di Fakultas Teknik UNG selama ini dilakukan melalui kegiatan dalam pertemuan atau
rapat atau apel pagi yang dilakukan setiap hari. Bagi informasi yang tidak tersampaikan
akan buatkan surat edaran atau selebaran yang pampang di papan informasi. Kegiatan
lainnya yang berkaitan dengan penerapan SOP di setiap unit kerja adalah penggandaan
seluruh dokumen SOP yang diterbitkan untuk didistribusikan dan dijadikan dokumen
pada setiap unit kerja yang ada di lingkungan fakultas. Hasil penelitian menunjukkan
proses  evaluasi  masih  berkisar  85,60%  artinya  pelaksanaannya  belum  maksimal.
Kegiatan yang paling banyak dilakukan hanya memberikan peringatan kepada seluruh
dosen maupun tenaga kependidikan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya,
tetapi  tidak  diimbangi  dengan  kegiatan  evaluasi.  Dorongan  dan  motivasi  seluruh
disampaikan  untuk  menyelenggarakan,  memelihara  dan  mengevaluasi  SPMI  dapat
mendorong pemahaman dosen dan pegawai sebagai implementor dalam penerapan SOP
sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dalam proses  implementasi  SPMI. Penjelasan
tentang  implementasi  SPMI  termasuk  tata  cara  penerapan  SOP di  setiap  unit  kerja
seharusnya memang lebih sering dilakukan.
5. Peningkatan Standar Mutu Internal

Pentingnya  komitmen  pimpinan  fakultas  dalam  perbaikan  kinerja  secara
berkelanjutan.  Hal  ini  didasari  atas  kenyataan  bahwa  dalam  SPMI  tidak  hanya
mengembangkan sistem namun juga mengelola SDM, sehingga diperlukan komitmen
yang  lebih.  Selain  itu  sebagai  tim  penjaminan  mutu  Fakultas  Teknik  harus  dapat
membantu pimpinan (dekan dan ketua jurusan) mengembangkan sistem, implementasi
dan monitoring SPM sebagai matarantai yang tidak terputus yang menjamin continuous
quality  improvement.  Untuk itu  pimpinan harus  melakukan  benchmarking atau studi



banding ke perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
Alternatif  lain  adalah  dengan  mengundang  narasumber  antara  lain  dari  Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan
Nasional SPM Dikti. Pelaksanaan benchmarking sebagai cara mengetahui seberapa jauh
perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkan dengan apa yang
telah dilakukan atau dicapai oleh Fakultas Teknik UNG.

Pencapaian implementasi SPMI Fakultas Teknik berkat dukungan dari berbagai
pihak  yang  ikut  terlibat  dalam pelaksanaan  sistem tersebut.  Implementasi  SPMI  ke
pihak internal maupun eksternal dapat dilakukan melalui media. Untuk melihat kegiatan
penjaminan mutu Fakultas Teknik dapat diakases melalui  website:  penjamuung.ac.id.
media ini tentunya dapat mempermudah sosialisasi dan merupakan salah satu metode
yang paling praktis, efektif dan efisien. Tetapi untuk pelaksanaan SPMI sendiri belum
memanfaatkan  IT.  Belum  dipastikan  apakah  hal  itu  disebabkan  tidak  adanya
sumberdaya yang handal atau tidak memiliki biaya untuk mendukung sistem tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Penetapan standar mutu terlaksana dengan baik dengan skor capaian 86,20% yang

termasuk dalam kategori  “tinggi”. Skor ini  tidak memperoleh skor 100%, karena
berdasarkan indikator yang peneliti buat, masih terdapat beberapa indikator capaian
belum memenuhi capaian tersebut, tetapi yang paling utama Fakultas Teknik telah
melaksanakan SPMI  dan telah menetapkan standar mutu akademik.

2. Pelaksanaan  standar  mutu  di  Fakultas  Teknik  memperoleh  skor  capaian  86,30%
dengan  kategori  “tinggi”.  Meskpiun  demikian  salah  satu  indikator  masih  perlu
peningkatan  yaitu  mengenai  anggaran  untuk  pelaksanaan  SPMI  dan
pendokumentasian hasil kegiatan pelayanan akademik yang dalam penelitian hanya
memperoleh  skor  capaian  83%.  Anggaran  cukup  menentukan  keberlangsungan
SPMI, dengan anggaran maka fasilitas penjaminan mutu akan tersedia dan sistem
akan lebih baik karena bias menggunakan aplikasi. Dengan demikian SPMI  akan
lebih efektif dan efisien.

3. Evaluasi standar mutu memperoleh skor capaian 86,60%. Tingginya skor capaian ini
dibandingkan tahapan yang lainnya menunjukkan bahwa Faultas Teknik benar-benar
memiliki komitmen dalam memperbaiki sistem mutu yang ada di dalamnya. 

4. Pengendalian standar mutu memperoleh skor capaian tertinggi yaitu 86,40%. Hal ini
ditunjang oleh tim penjaminan mutu (TPM) fakultas yang memiliki komitmen yang
kuat  untuk  meningkatkan  budaya  mutu,  selain  itu,  kerjasama  TPM  bersama
pimpinan  fakultas  sangat  berpengaruh  terhadap  kelancaran  proses  pengendalian
mutu akademik.

5. Peningkatan  standar  mutu  merupakan  tahapan  dengan  skor  capaian  terendah
85,00%, meskipun demikian skor ini masih termasuk dalam kategori “tinggi”. Skor
ini  akan  mengalami  peningkatan  apabila  standar  yang  dikendalikan  benar-benar
telah  sesuai  dengan  ketentuan,  maka  proses  selanjutnya  adalah  meningkatkan
standar tersebut.

Saran
1. Hasil penelitian menunjukkan skor capaian implementasi SPMI masih berada dalam

kategori “tinggi”, tetapi masih perlu adanya upaya dan kerja keras dari pimpinan



maupun tim penjaminan mutu untuk terus meningkatkan implementasi SPMI  ke
tingkat yang lebih baik atau ke kategori “sangat tinggi”.

2. Sebaiknya diberikan fasillitas untuk pemenuhan kebutuhan tim penjaminan mutu
dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Meningkatkan kapasitas SDM Tim Penjaminan mutu dalam meningkatkan standar
penjaminan mutu melalui kegiatan pelatihan maupun studi banding ke universitas
yang unggul dalam pelaksanaan SPMI-nya.

4. Memberikan  anggaran  untuk  Tim  Penjaminan  Mutu  untuk  meningkatkan
keberlanjutan pelaksanaan SPMI  di tingkat Fakultas Teknik.
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