
 

 

 
BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 

Bagian ini merupakan bab penutup, terdiri dari 1)  Simpulan  2) Implikasi 3) Saran  

5.1  Simpulan 

Kesimpulan disusun berdasarkan  pada fokus yang diajukan dalam penelitian ini, 

yaitu; 1) Evaluasi Konteks tentang kesesuaian kebijakan mutu, 2) Evaluasi Input 

tentang kesesuaian standar input pendidikan, 3) Evaluasi Proses tentang kesesuaian  

proses pembelajaran dan proses pelayanan BAAKU di STBA Teknokrat, 4) Evaluasi 

Produk tentang dampak pelaksanaan kebijakan SMM ISO 9001:2008 di STBA 

Teknokrat terhadap pencitraan dan kinerja program studi.  

 

Berdasarkan dari paparan data dan pembahasan yang ada bisa ditarik kesimpulan;  

5.1.1  Evaluasi Konteks  

Penelitian konteks ditemukan bahwa terdapat keseuaian pemahaman kebijakan mutu 

SMM ISO 9001:2008 dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis (renstra)  

perguruan tinggi dan kebijakan pemerintah.  Kebijakan pemerintah yaitu PP No. 19 

Tahun 2005  tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),  kemudian menjadi dasar 

acuan penerapan SMM ISO 9001:2008 yang selanjutnya dilaksanakan sebagai sistem 

penjaminan mutu internal. Pimpinan perguruan tinggi sebagai pengambil keputusan 

menetapkan standar mutu dalam kebijakan SMM ISO 9001:2008 yang melibatkan 

kepuasan pelanggan, pelanggan (mahasiswa dan dosen) dan teamwork. 
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5.1.2 Evaluasi Input 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian standar mutu input 

pendidikan yaitu untuk sarana dan prasarana dan sistem informasi, namun latar 

belakang pendidikan beberapa dosen dan staf kependidikan masih perlu ditingkatkan. 

  

5.1.3 Evaluasi Proses 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh staf 

kependidikan baik, begitu pula mutu dosen dalam memberikan pembelajaran di 

kelas, namun demikian masih diperlukan target pelayanan untuk mencapai mutu adi.  

 

5.1.4 Evaluasi Produk 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak yang cukup signifikan bagi 

perguruan tinggi pada penerapan SMM ISO 9001:2008. Prestasi dan mutu pelayanan 

meningkat khususnya berdampak pada pencitraan dan kinerja perguruan tinggi. 

 

5.2   Implikasi 

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang merupakan 

konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal dalam melaksanakan Implementasi SMM 

ISO 9001:2008 di STBA Teknokrat Lampung agar penyelenggaraan pendidikan 

berdampak positif bagi stakeholders, baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal.   

 

5.2.1 Evaluasi Konteks  

Terdapat kesesuaian standar mutu yang ditetapkan perguruan tinggi dengan 

Kebijakan pemerintah yaitu PP No. 19 Tahun 2005  tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP),  namun masih perlu diimbangi dengan penyesuaian standar mutu 
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yang ditetapkan oleh pembuat keputusan (decision makers) di STBA Teknokrat 

untuk mencapai standar mutu sesuai dengan benchmarking yang ada yaitu BAN-PT, 

SMM ISO 9001:2008 dan perguruan tinggi lain yang sejenis yang sudah mendapat 

akreditasi A.  

 

5.2.2 Evaluasi Input 

Input pendidikan yang ada pada sarana dan prasarana di STBA Teknokrat sudah 

baik, namun masih perlu diimbangi dengan mutu dosen dan staf kependidikan.  Perlu 

adanya penyesuaian kembali kebijakan SMM ISO 9001:2008 yang tertuang dalam 

manual mutu, SOP dan instruksi kerja  untuk mencapai standar mutu sumberdaya 

manusia yang sesuai dengan benchmarking yang ada yaitu BAN-PT, SMM ISO 

9001:2008 dan perguruan tinggi lain yang sejenis yang sudah mendapat akreditasi A.  

 

5.2.3 Evaluasi Proses 

Proses pendidikan yang ada di STBA Teknokrat sudah cukup baik, tetapi hal ini juga 

harus diimbangi dengan adanya penyesuaian kembali kebijakan SMM ISO 

9001:2008 yang tertuang dalam manual mutu, SOP dan instruksi kerja pada proses 

pendidikan yang ada di STBA Teknokrat untuk mencapai standar mutu sesuai 

dengan benchmarking yang ada yaitu BAN PT, SMM ISO 9001:2008 dan perguruan 

tinggi lain yang sejenis yang sudah mendapat akreditasi A.  

 

5.2.4 Evaluasi Produk 

Penerapan SMM ISO 9001:2008 berdampak positif bagi alumni dan dosen, 

khususnya pada standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Hal ini juga 

perlu diimbangi dengan kinerja manajemen perguruan tinggi untuk menetapkan 
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standar mutu sesuai dengan benchmarking yang ada yaitu BAN-PT, SMM ISO 

9001:2008 dan perguruan tinggi lain yang sejenis yang sudah mendapat akreditasi A.  

. 

5.3  Saran 

Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2008 merupakan sistem penjaminan mutu 

eksternal yang dilaksanakan di STBA Teknokrat. Untuk itu ada beberapa saran yang 

bisa diberikan bagi pelaku pendidikan di STBA Teknokrat dan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

5.3.1  Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan standar mutu input pendidikan yang ada 

terutama bagi perguruan tinggi dengan : 1) pemberian beasiswa kepada tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, 2) perbaikan dan penambahan 

sarana dan prasarana terutama untuk toilet, ruang dosen dan sistem informasi. 

 

5.3.2 Bagi Dosen dan Staf Kependidikan di STBA Teknokrat 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dosen dan staf kependidikan 

dalam mendukung proses pembelajaran dan layanan BAAKU. Penelitian ini 

diharapkan juga mampu meningkatkan pencitraan dan kinerja dosen dan staf 

kependidikan sehingga meningkatkan daya saing lulusan, efektivitas dan efisiensi 

dosen dalam proses pembelajaran dan efektivitas dan efisiensi layanan BAAKU 

untuk menuju perbaikan secara terus menerus (continuous improvement).  

 


