
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) adalah 

kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara 

berencana dan berkelanjutan. Sedangkan mutu pendidikan tinggi adalah 

tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar 

dikti yang terdiri atas standar nasional dikti dan standar dikti yang 

ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Tujuan dari spm dikti menjamin  

pemenuhan  standar  dikti  secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga 

tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di 

Indonesia (Kemristekdikti 2016). 

Asean Economic Community telah diberlakukan, maka menjadi 

tantangan bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan 

ekonomi, bisnis hingga pendidikan. Salah satunya melakukan penguatan 

daya saing pada perguruan tinggi, dengan cara meningkatkan mutunya. 

Sebagai instrumen untuk peningkatan mutu perguruan tinggi adalah 

melakukan evaluasi mutu internal perguruan tinggi dengan menggunakan 

instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT). Dengan 

instrumen ini perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi diri mutu 

internalnya guna penjaminan mutunya, sehingga tercapailah peningkatan 

mutu yang terus menerus (continuous improvement). Secara mikro, setiap 

pendidikan tinggi dapat meningkatkan mutu pendidikannya dengan 

menerapkan EMI-PT secara kontinu, sehingga mutu yang sudah dicapai 

dapat terlihat, dan apabila dilakukan perbaikan maka akan terjadi continuous 

improvement. Dengan adanya peningkatan mutu perguruan tinggi maka 

akan memperkuat daya saing perguruan tinggi, terutama dalam 

menghadapai masyarakat ekonomi ASEAN (Panday 2014). 

Kardoyo (2011) berpendapat bahwa mutu pendidikan di perguruan 

tinggi akan lebih terjamin jika memiliki SPM Dikti yang baik dan kokoh, 

dapat menginte-grasikan visi, misi dan tujuan-tujuan perguruan tinggi ke 

dalam tujuan pribadi para pimpinan dan anggota organisasinya, dan akan 

terbentuk keselarasan budaya mutu. Pengembangan SPM Dikti yang baik 

dan kokoh, dapat dilakukan melalui pemetaan dan pendokumentasian 

pelaksanaan kegiatan akademik dengan benchmarking standar mutu 

nasional maupun interna-sional tertentu. Selain SPM Dikti, pada banyak 

perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah dijalankan pula sistem 

manajemen mutu (SMM) berbasis ISO, khususnya ISO 9001. Rosana 

(2009) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan ISO 

9001:2008 terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 

penerapan ISO 9001:2008 memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja 

karyawan dari delapan  dimensi  ISO 9001:2008 memiliki kategori baik. 

Sivaram et al.  (2013) juga mengatakan bahwa total productive maintenance 

dan sertifikasi ISO 9001 sudah diadopsi secara global dan manfaat yang 
diperoleh dari penerapannya menunjukkan kemampuan dua strategi kelas 

dunia. 
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Umiyati (2015) berpendapat bahwa semakin baik tingkat pemahaman 

dan kesadaran dalam penerapan SMM ISO 9001:2008 yang dilakukan oleh 

setiap pimpinan, dosen dan karyawan, maka semakin baik pula kinerja 

mereka. Sejalan dengan hal tersebut penerapan sistem manajemen mutu 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, yang 

berarti semakin meningkat upaya penerapan sistem manajemen mutu, maka 

semakin meningkatkan komitmen organisasional (Muafi dan Nilmawati 

2014).  

Rumusan Masalah 

Unit kerja yang telah melaksanakan penerapan metode ISO 9001 

menyatakan bahwa audit bermanfaat bagi peningkatan kinerjanya. 

Pelaksanaan audit mutu ISO 9001:2008, baik audit internal maupun 

eksternal, masih perlu ditingkatkan. Penerapan dua jenis sistem penjaminan 

mutu unit kerja yang diterapkan, yaitu ISO 9001:2008 dan SPMI 

membingungkan bagi unit kerja, sehingga tidak ada tanggapan yang tegas, 

mana yang yang perlu diterapkan lebih intensif, apakah ISO, SPMI, ataukah 

kedua-duanya (Wartiningsih dan Wijatmaka 2014).  

Komunikasi internal belum efektif dikarenakan evaluasi tidak  

dilakukan. Masih diperlukan pula informasi pelatihan sesuai kebutuhan dan 

sumberdaya yang ada (Listiyawati 2014). Menurut Yudiantoko (2013), 

pentingnya Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

SMM ISO 9001:2008 yang berkualitas tidak terbatas hanya pada 

administrasi belaka dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008, akan 

tetapi lebih kepada penerapannya pada organisasi. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian 

terdahulu dan pengkajian di lapangan. Disampaikan pula Indeks Kepatuhan 

Terbobot (IKT) diperoleh dengan menghitung rata-rata capaian pemenuhan 

standar di bidang akademik dan tingkat kepatuhan unit kerja di bidang 

keuangan, sumberdaya dan aset. IKT program studi dan unit kerja tahun 

2016 mencapai 83,13% dari target 100%. Belum tercapainya target IKT 

tersebut disebabkan oleh adanya unit kerja yang belum memahami tentang 

SPMI, POB dan Peraturan Rektor maupun peraturan perundangan yang 

terkait dengan tata kelola. Ada beberapa klausul pada ISO 9001 yang dapat 

disinkronkan dengan SPMI program sarjana IPB dan ada pula beberapa 

klausul pada ISO 9001 yang tidak dapat disinkronkan dengan SPMI 

program sarjana IPB. Hal tersebut terkait dengan kebijakan, manual dan 

sasaran mutu. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Sistem manajemen ISO 9001 berjalan tanpa terlebih dahulu melihat 

keterkaitan antara klausul SPMI dengan klausul ISO 9001. 

2. Manual dan sasaran mutu pada ISO 9001 dan SPMI belum terlihat 

keterkaitan dengan manual mutu unit-unit penunjang lain sehingga 

dapat berjalan saling mendukung. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji pelaksanaan sistem manajemen ISO 9001 dengan SPMI 

untuk menunjang SPME BAN-PT. 

2. Menyusun strategi sinkronisasi sistem manajemen ISO 9001 dengan 

SPMI untuk menunjang SPME BAN-PT. 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat 

kebijakan untuk pimpinan terkait agar dapat mensosialisasikan dan 

menumbuh kembangkan budaya mutu, juga lebih visioner dalam konsep 

tentang mutu proses pendidikan dan pembelajaran pendidikan tinggi. Selain 

itu agar tercapai pula visi, misi dan tujuan yang lebih efektif dan efisien, 

baik di tingkat perguruan tinggi dan Fakultas (sebagai Gugus Penjamin 

Mutu (GPM)) dan Departemen (sebagai Gugus Kendali Mutu (GKM)). 

. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada program sarjana pada unit Departemen 

dan Fakultas di IPB, khususnya yang rutin dilakukan audit SPMI dan ISO 

9001 dengan studi kasus pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB.  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Pasal 53 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

menyebutkan bahwa SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau  

akreditasi.  SPMI adalah  kegiatan  SPM Dikti oleh setiap perguruan tinggi 

 
Sumber : Kemristekdikti (2016) 

Gambar 1 Standar penjaminan mutu pendidikan tinggi  
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