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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat

disimpulkan bahwa implementasi SPMI di Fakultas Teknik telah berjalan dengan

baik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  rata-rata  skor  capaian  86,10%  dan  masih

termasuk kategori “tinggi”. Masih dibutuhkan waktu yang panjang dan komitmen

yang  kuat  dari  pihak  universitas  dalam  pelaksanaan  SPMI  ini.  Adapun  hasil

tahapan dalam implementasi SPMI  sebagai berikut:

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.
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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.

5.2 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.
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4. Memberikan anggaran untuk Tim Penjaminan Mutu untuk meningkatkan

keberlanjutan pelaksanaan SPMI  di tingkat Fakultas Teknik.


