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ABSTRACT 

The competition between quality and quantity in higher eduactioan becomes currently issue in this 

time, both in perspective by internal and external by the personnel of the college, the main thing that 

should be prioritized by the college is the satisfaction of learners. The purpose of this study is to 

analyze and get a picture of improving academic quality management services in higher education. 

To improve academic services quality in higher education by planning of academic service quality 

such as made a team, collected the data, discussed, and promoted. The organizing is shown by 

creating main organizations, place the personil, and an arrangement of quality documents. The 

implementation  is shown by learning services, laboratory services, experiment services. The 

controlling is done by researching the lectures work by team, especially in learning process. 

Supporting factors in increasing the quality of academic service process in higher education are : 

There is an evaluation of learning process,  some facilitates of interaction between lectures, a good 

relationship in higher education. While the problems are faced by higher education are : less optimal 

in resources, facilities which are still in effort and development, the use of facilities are still less 

maximal, and there is no large promotion of the policy.From the result it can concluded that by 

academic services  quality will increase students outcome for their competences.  

 

Pendahuluan 

Persaingan kualitas dan kuantitas antar perguruan tinggi yang sangat kompetitif dalam 

dekade akhir-akhir ini, mendorong perguruan tinggi untuk tetap berkualitas, baik di pandang 

oleh insan di lingkungan internal perguruan tinggi itu sendiri maupun oleh insan ekstern di 

luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kualitas dapat dipandang dari dua 

perspektif internal dan eksternal (Payne, 2000 : 272). Kualitas internal didasarkan pada 

kesesuaian dengan spesifikasi. Kualitas eksternal didasarkan pada kualitas yang 

dipersepsikan pelanggan relatif. Poin yang penting adalah bahwa kualitas harus dilihat dari 

sudut pandang pelanggan, bukan dari organisasi. 

Perkembangan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi dari tahun ke tahun semakin 

menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan kualitas layanan, 

harga, promosi diantara sekian banyaknya perguruan tinggi. Dalam kondisi persaingan yang 

ketat tersebut, hal utama yang harus diprioritaskan oleh perguruan tinggi adalah kepuasan 

peserta didik agar dapat bertahan dan berkompetisi dalam pasar kerja. Kepuasan peserta didik 

ditentukan oleh kualitas yang dikehendaki peserta didik, sehingga jaminan kualitas menjadi 
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prioritas utama bagi setiap perguruan tinggi yang pada saat ini khususnya dijadikan sebagai 

tolak ukur keunggulan daya saing perguruan tinggi. 

Beeby (dalam Sabur,1998:33)  melihat  mutu  pendidikan  dari  tiga  perspektif yaitu: 

perspekstif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, yang 

bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  Lulusan pendidikan  secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja didalam 

berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka pertumbuhan ekonomi dapat didorong 

lebih tinggi. 

Sallis (1993:22) mengemukakan konsep mutu dalam kaitan dengan Total Quality 

Management (TQM), dimana menurutnya mutu itu harus dipandang sebagai konsep yang 

relatif bukan konsep yang absolut. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai 

sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada 

apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang 

menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan 

yang memiliki mutu, dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan ekslusif. Definisi relatif 

tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan 

spesifikasi dan kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Seiring dengan perubahan lingkungan global (globalisasi) terjadilah perubahan 

signifikan pada lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan  lingkungan 

pendidikan tinggi ini lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan perguruan tinggi untuk 

meresponnya. Pasar dan persaingan pendidikan tinggi menjadi lebih luas, baik pada sisi input 

maupun sisi output, Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan 

pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, sementara sumber daya yang 

dimiliki perguruan tinggi relatif beragam dan terbatas. 

Perguruan tinggi di Indonesia, saat ini dan yang akan datang, menghadapi 

permasalahan rendahnya tingkat kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan 

dengan sumber daya internal yang terdapat dalam perguruan tinggi. Daya saing sejumlah 

perguruan tinggi di Indonesia dalam persaingan antara perguruan tinggi masih rendah 

sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Perguruan tinggi sebagai salah satu pembentuk masyarakat intelektual memang 

harus menunjukan eksistensinya dengan mampu menciptakan sumber daya manusia yang 



kompetitif dan inovatif. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perguruan tinggi yang 

memiliki kredibilitas tinggi. 

Berkenaan dengan hal itu, merupakan suatu keharusan bagi suatu manajemen 

perguruan tinggi untuk senantiasa peka terhadap proses perubahan yang terjadi dan sekaligus 

melakukan perubahan-perubahan organisasional sesuai dengan tuntutan yang diperlukan, 

terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan proses terpenting, dan 

determinatif. Berhasil tidaknya proses kerja organisasi perguruan tinggi sangat diwarnai 

bahkan ditentukan oleh memadai-tidaknya pengelolaan sumber daya manusia yang 

dilaksanakan. 

Perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk penyedia jasa yang melibatkan tingkat 

interaksi yang tinggi antara penyedia dan pemakai jasa, menurut Tjiptono dan Diana (2003: 

27) terdapat lima kriteria penentu kualitas jasa layanan, yaitu kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), perhatian individu (empathy), dan bukti fisik 

(tangible). Pertama, kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan tepat waktu, akurat, dan memuaskan. Kedua, daya tanggap 

yaitu kesediaan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. Ketiga, jaminan yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf perguruan tinggi (staf pengajar, asisten, dan staf administrasi) bebas 

dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Keempat, empati meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan 

seperti kemudahan dosen untuk dihubungi baik di ruang kerja, via telepon, e-mail, dan 

sebagainya. Terakhir ke lima, adanya bukti fisik yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

staf administrasi dan pengajar, serta sarana komunikasi. Komponen kualitas jasa pelayanan 

pada industri jasa pendidikan ini tidak cukup hanya sekedar pada macam atau jenis pelayanan 

yang diberikan, tetapi juga sangat tergantung pada proses pengelolaan dan pemberian 

pelayanan. 

Konsep jasa layanan lebih menekankan aspek praktek, kebijakan dan prosedur 

layanan sebuah organisasi, sehingga manajemen mutu layanan dalam organisasi pendidikan 

memiliki komitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan pendidikan. Sebagai paradigma 

manajerial baru, manajemen mutu layanan telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga 

pendidikan. Dalam pelaksanaannya telah menempatkan pandangan bahwa produk pendidikan 

adalah berbentuk jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh pengelola pendidikan kepada 

pelanggan sesuai standar mutu. Oleh karena itu, manajemen mutu layanan ini merupakan 



strategi pengelolaan mutu yang terlibat dalam pengadaan dan penyajian jasa pendidikan yang 

dijiwai oleh motivasi dan sikap untuk memenuhi dan memuaskan harapan pelanggan. Tujuan 

dari manajemen mutu layanan ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan (Sallis, 1993: 34). Kepuasan pelanggan merupakan faktor esensial dalam 

manajemen mutu, karena itu perguruan tinggi harus mengidentifikasi para pelanggan dan 

kebutuhan mereka secara cermat, serta berusaha memuaskannya. 

Konsep manajemen mutu layanan berarti mengutamakan layanan terhadap peserta 

didik dalam meningkatkan mutu, atau upaya perbaikan lembaga pendidikan secara 

komprehensif. Didalamnya tentu harus ada upaya dalam memperbaiki kultur lembaga 

pendidikan dan hal itu dimulai dari tindakan manajemen. Oleh karena itu, terdapat beberapa 

usaha yang dilakukan untuk mencapai kepuasan pelanggan pendidikan melalui perbaikan 

terus menerus, pembagian tanggung jawab dengan para pegawai, serta pengurangan 

pekerjaan tersisa dan pengerjaan ulang. 

Pembahasan 

a. Teori Manajemen Mutu 

Beberapa definisi TQM (Total Quality Management) dapat dilihat dari uraian 

sebagai berikut: Parzinger &Nath (2000) menjelaskan TQM as management process 

and institusional-wide process to instill a culture of continous improvement in an 

institutional to ensure that the institution consistently meets and exceeds custumer 

requirement. Pendapat ini juga didukung oleh Senthil et al (2001) and Selladural 

(2002) mendefinisikan bahwa TQM sebagai a continuous management process that 

aims at quality improvement in all processes and activities in institutions. The 

ultimate goal of TQM is to establish a management system and institutional culture 

that ensure custumer satisfaction and never-ending continuous improvement of all 

institutional processes. Dalam dua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

TQM merupakan proses manajemen suatu lembaga yang mengutamakan perbaikan 

kualitas baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang bertujuan untuk 

dapat memenuhi kepuasan stakeholder yang terlibat dalam lembaga pendidikan 

tersebut. Berdasarkan uraian definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa TQM 

secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi dan proses untuk mengelola 

lembaga sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari prinsip-prinsip, metode, dan 

praktek terbaik yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengejar 

keunggulan dalam semua hal yang mereka kerjakan dibawah kepemimpinan dan 



komitmen manajemen puncak, didukung oleh pendidikan dan pelatihan, komunikasi 

terbaik, manajemen perubahan, penilaian diri secara berkala, struktur yang 

mendukung, sistem dan sumber daya yang membedakan karyawan melalui pelibatan 

mereka sebagai tim guna menyajikan hasil dan layanan yang terus menerus 

meningkatkan. Melalui pendekatan ini, budaya TQM dapat dibangun guna memenuhi 

persyaratan internal dan eksternal pelanggan dengan biaya terendah guna 

meningkatkan kinerja organisasi pada semua bidang seperti hasil layanan akademik, 

hasil kompetensi lulusan, dan lain-lain. 

Besterfeild (1999: 239), menjelaskan bahwa untuk membangun sistem 

manajemen mutu diperlukan 14 tahap, diawali dari komitmen manajemen senior 

sampai kepada proses registrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:  

There are some steps to buid the quality of management syste, such as; 

management commitment; appoint the management representative; 

awareness; appoint an implementation team; training; time schedule; select 

element owners; review the present system; write the documents; install the 

new system; internal audit; management review; preassessment; and 

registration. 

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa untuk mengimplementasikan 

sistem manajemen mutu pada perguruan tinggi diperlukan tahap-tahap yang 

dijalankan secara sistematis. Adanya komitmen manajemen jauh lebih utama dari 

pada melakukan kegiatan seperti training, penyusunan dokumen bahkan kegiatan 

audit itu sendiri. Perlu upaya dan komitmen yang sungguh-sungguh bagi semua 

komponen lembaga atau organisasi yang ingin berhasil dalam mengimplementasikan 

sistem manajemen mutu pada perguruan tingginya masing-masing. 

b. Teori  Mutu Layanan  

Haksever et al (2000) menyatakan bahwa jasa atau layanan (services) 

didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk 

dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardsson et al (2005) jasa atau layanan juga 

merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi 

orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. 

Dalam pandangan Albercht dan Zemke dalam Dwiyanto (2005: 145) layanan 

publik merupakan hasil interaksi dari beberapa aspek, yaitu sistem layanan, sumber 

daya manusia pemberi layanan, stategi dan pelanggan. Sistem layanan publik yang 

baik akan menghasilkan kualitas layanan publik yang baik pula, suatu sistem yang 



baik akan memberikan prosedur layanan yang terstandar dan memberikan mekanisme 

control di dalam dirinya (built in control) sehingga segala bentuk penyimpangan yang 

terjadi akan mudah diketahui. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, 

dibutuhkan petugas layanan yang mampu memahami dan mengoperasionalkan sistem 

layanan yang baik. Sifat dan jenis pelanggan yang bervasiari membutuhkan strategi 

layanan yang berbeda dan ini harus diketahui oleh petugas pelaksana layanan, seorang 

petugas layanan harus mengenal pelanggan dengan baik sebelum dia diberikan 

layanan. 

Dalam Sinambela (2010: 6), secara teoritis tujuan layanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas layanan prima yang tercermin dari; transparan, akuntabilitas, kondisional, 

partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. 

Upaya peningkatan mutu layanan akademik perguruan tinggi  

Adapun upaya peningkatan mutu layanan akademik perguruan tinggi dapat dilihat 

dari mutu perencanaan layanan akademik perguruan tinggi dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah strategis meliputi pembentukan tim, pengumpulan data (diagnosis), 

perumusan Renstra (peletakan dasar filosofis, perumusan visi dan misi, tujuan dan nilai, 

analisis situasi, perumusan kebijakan strategis, perumusan rencana pengembangan jangka 

panjang, perumusan strategi pembiayaan, dan perumusan pengendalian strategis), 

pembahasan, dan sosialisasi. 

Pengorganisasian layanan akademik sebagaimana dikemukakan pada bagian temuan 

ditandai dengan pembentukan organisasi/unit-unit kerja yang ditugaskan untuk 

melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan mutu akademik. Selanjutnya 

diikuti dengan penempatan personil yang dianggap mampu dan cakap untuk mengemban 

tugas tersebut. Unit atau lembaga/badan yang dibentuk tersebut selanjutaya merumuskan 

dokumen-dokumen mutu, seperti; Manual Akademik, Standar Akademik, Kebijakan 

Akademik, Manual Mutu, dan Standar Operating Procedure (SOP) baik pada level 

Universitas maupun Fakultas.Penempatan personil pada unit/lembaga yang umumnya 

mempertimbangkan   aspek kapabilitas   menunjukkan keseriusan Perumusan dan penetapan 

dokumen mutu, seperti manual mutu, kebijakan mutu, standar mutu, standar operating 

procedure (SOP), dan lainnya, mengindikasikan adanya keinginan Lembaga untuk membuat aturan 

main yang dapat dipedomani bersama serta menciptakan sistem yang mendukung peningkatan 

mutu layanan juga. 



Pada aspek layanan bimbingan akademik merupakan layanan yang tidak hanya mengandung 

unsur pengayaan pengetahuan, namun juga layanan psikis untuk meningkatkan motivasi untuk 

berprestasi. Temuan di lapangan terkait dengan bimbingan administratif dan konseling menunjukkan 

bahwa layanan ini belum berjalan optimal disebabkan oleh faktor -faktor baik yang sifatnya aturan 

yang kurang diikuti dengan tindakan sangsi, maupun motivasi dan komitmen dosen 

pembimbing.Temuan lapangan terkait dengan belum efektifnya layanan bimbingan skripsi 

berhubungan erat dengan faktor penguasaan dosen terhadap metodologi penelitian, komitmen untuk 

menjalankan tugas sebagai pembimbing secara maksimal, aspek pemerataan. 

Sementara itu studi terhadap layanan perpustakaan menemukan bahwa layanan perguruan 

tinggi sangat mumpuni dari sisi fisik bangunan dan kelengkapan fisik lainnya. Demikian juga koleksi 

buku terus meningkat baik judul maupun eksamplamya. Namun, temuan di lapangan menunjukkan 

bahwa koleksi buku yang terus meningkat tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan 

mahasiswa pada setiap jurusan/program studi, sehingga keberadaannya belum memberikan 

kontribusi maksimal bagi peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap sebuah subjek. Pada aspek 

layanan praktikum adalah layanan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian 

psikomotor mahasiswa terhadap sebuah subjek. Hasil studi menunjukkan bahwa layanan 

praktikum yang dipusatkan di laboratorium dihadapkan pada persoalan sumberdaya manusia 

(dosen), fasilitas, dan sistem kerja praktikum.Hasil studi tentang  mutu layanan akademik 

pada  perguruan tinggi menemukan bahwa pengawasan mutu layanan akademik pada level 

jurusan terhadap proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk pengontrolan terhadap 

rekaman perkuliahan/daftar hadir dosen dan mahasiswa dan penilaian kompetensi dosen oleh 

mahasiswa. 

Perencanaan pada hakikatnya adalah merupakan aktivitas yang berorientasi kedepan. 

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebelum perumusan perencanaan strategis, ketiga 

Perguruan Tinggi memiliki tradisi yang sama yaitu membentuk tim yang terdiri dari para ahli 

dan perwakilan fakultas yang diamanatkan untuk merumuskan rencana strategis 5-10 tahun 

kedepan. Melihat model kerja Tim Renstra dapat dikategorikan dalam tipe task team (Lewis 

and Smith, 1994: 193-194), terdiri dari orang-orang dari satu atau lebih wilayah fungsional, 

dibentuk untuk mengatasi persoalan tertentu atau sejumlah persoalan dan kemudian 

dibubarkan. Anggota tim ini dipilih berdasarkan latar belakang dan pengalaman. 

Keanggotaan dan tugas-tugas diberikan oleh manajemen. Terry (1993:15) menyatakan 

efektif tidaknya suatu pelaksanaan manajemen juga dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu 

pelaksanaan tim dalam manajemen tersebut Okland, J.S (1989: 236) mengatakan  



"Teamwork  throughout  any  organization   is  an   essential component of the 

implementation of TQM for it builds up trust, improves communication and develops 

independence". 

Dalam penyelenggaraan suatu organisasi atau kegiatan yang terorganisasi, penetapan 

mutu merupakan upaya yang sangat penting karena mutu kinerja sering menentukan 

kelangsungan organisasi atau kegiatan yang bersangkutan. Penetapan mutu merupakan hal 

yang sulit. Hal ini antara lain disebabkan: (a) mutu merupakan suatu konsep evaluasi yang 

subjektif karena selalu dipengaruhi oleh faktor sikap; (2) mutu merupakan fungsi dari 

maksud dan tujuan dasar dari organisasi atau kegiatan yang bersangkutan. 

Menurut Anderson (1972), struktur adalah susunan berupa kerangka yang 

memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. Dalam 

organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan yang ditetapkan 

lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas.  Sementara itu dalam konsep 

lain dikatakan bahwa struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan 

karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam 

badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial atau nyata dengan apa 

yang mereka miliki dalam menjalankan kebijaksanaan (Van Meter dan Van Horn dalam 

Winarno 1997). Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Robbins (1995) 

bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada 

siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaaksi yang akan diikuti. 

Hasil studi menunjukkan bahwa pengorganisasian layanan akademik pada perguruan 

tinggi ditandai dengan pembentukan sejumlah unit organisasi untuk mendukung 

implementasi mutu layanan, khususnya akademik. Berdasarkan pembacaan terhadap struktur 

organisasi perguruan tinggi, dapat dikategorikan dalam struktur fungsional, Pada organisasi 

yang menggimakan struktur fungsional, kegiatan pada seluruh tingkatan dikelompokkan 

sedemikian rupa sehingga kegiatan yang fungsinya sama terkumpul pada suatu bagian, 

misalnya bagian Unit Pelaksana Teknis perpustakaan hanya mengurusi masalah 

perpustakaan. Struktur fungsional sesuai untuk organisasi yang mempunyai masalah utama 

ataupun sasaran yang menuntut adanya keahlian fungsional, efisiensi, dan mutu pekerjaan yang 

baik. Suatu bagian akan menjadi efisien dan mampu bekerja dengan mutu yang baik, apabila 

bagian tersebut hanya menangani satu jenis kegiatan saja. Struktur fungsional membuat kerjasama 

dalam bagian menjadi baik, karena para karyawan akan mempunyai nilai-nilai, sasaran, maupun 

orientasi yang serupa, Akan tetapi, kelebihan itu diikuti dengan kesulitan untuk bekerja sama dan 



berkoordinasi dengan bagian atau fungsi yang lain. Kesulitan ini muncul karena setiap bagian 

cenderung hanya memperhatikan kegiatan di dalam bagian itu sendiri, tanpa memperdulikan 

koordinasi dengan bagian lainnya. Kondisi inilah yang ditemukan pada ketiga Perguruan Tinggi, 

dimana masing-masing unit organisasi sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tanpa koordinasi 

bagian lainnya, implikasinya tumpah tindih pekerjaan menjadi biasa terjadi. 

Menurut Thompson, J.D (1967:67) struktur dan aliran kegiatan dalam organisasi akan 

dipengaruhi oleh saling-ketergantungan antara tugas. Karena itu, sifat ini dapat dimanfaatkan 

untuk merancang bentuk atau struktur internal organisasi, disesuaikan dengan corak aliran 

kegiatan dan saling-ketergantungan tugas yang terjadi dalam aliran kegiatan tersebut. Pada ketiga 

Perguruan Tinggi dengan tingkat saling ketergantungan antar bagian yang sangat tinggi, maka 

teknik koordinasi dapat menggunakan komunikasi horisontal dan penyesuaian bersama. 

Implementasi  layanan akademik perguruan tinggi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu 

pertama mutu layanan pembelajaran yang terdiri dari mutu konten / materi ajar, mutu persiapan 

pengajaran, mutu proses, dan mutu evaluasi. Kedua mutu layanan bimbingan akademik. Ketiga, 

mutu perpustakaan, dan keempat mutu praktikum.Mutu layanan pembelajaran  dapat dilihat 

pada tiga komponen, yaitu aspek konten /materi ajar, mutu persiapan pengajaran, mutu proses, dan 

mutu evaluasi. Aspek mutu konten/materi ajar, mencakup mata kuliah, materi perkuliahan, dan buku 

sumber. 

Pembahasan implementasi layanan akademik pada bagian ini menggunakan indikator 

mutu layanan akademik, meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. 

Kelima indikator tersebut dikontekstualisasikan dalam mutu layanan akademik menjadi enam 

indikator, meliputi dimensi tangible, competent, attitude, content, delivery, dan reliability. 

Keenam indikator tersebut tidak dibahas satu persatu namun dibahas secara simultan dalam 

penyajian mutu konten, persiapan, proses, dan evaluasi pembelajaran. 

Studi terhadap mutu layanan akademik/pembelajaran menunjukkan bahwa mutu content 

kuliah selain dipengaruhi oleh aspek manajerial lembaga juga dipengaruhi cara pandang 

pengelola dalam mempersepsikan alam / dunia {world view), sehingga mempengaruhi perumusan 

kurikulum {content) pembelajaran. Ditemukan bahwa perumusan kurikulum yang merapakan 

layanan utama {core service) perguraan tinggi pada setting penelitian masih belum memiliki basic 

filosofis yang menjadi dasar dalam bertindak. Sejumlah mata kuliah pada kedua Perguraan Tinggi 

khususnya pada jurusan-jurasan dalam Perguraan Tinggi ditemukan masih bersifat berdiri 



sendiri, dikotomik, dan belum terintegrasi dalam satu kesaruan yang didasari oleh prinsip tauhid 

ilmu. 

Terkait dengan pengawasan mutu layanan akademik (aspek reliability), ditemukan 

unsur subyektivitas dan ketidakseimbangan pada aspek penilaian, lemahnya validitas 

evaluasi, masih kental mewamai evaluasi terhadap proses pembelajaran. Layanan evaluasi 

yang bermutu paling tidak dapat dilihat dari kriteria yang ditawarkan oleh Brady (1990: 142) 

meliputi; "objectivity, diagnostic values, dan participation". Kriteria objectivity 

menunjukkan bahvva evaluasi harus berdasarkan pengukuran yang objektif sebagai lawan 

dari subyektivitas, kriteria diagnostic value mensyaratkan bahwa evaluasi haras 

membedakan level prestasi antar mahasiswa, dan kriteria participation mensyaratkan 

prosedur evaluasi dapat melibatkan mahasiswa. 

Dalam kaitannya dengan mutu dan kualitas  terdapat  enam  sistem nilai yang 

menjadi acuan dalam kehidupan, yaitu Landasan filosofis dalam konteks manajemen mutu 

layanan akademik juga harus dilihat dalam kerangka nilai logika {logic values), nilai etika 

{ethic value), dan nilai estetika {aesthetic values). Nilai logik dalam praktek manajemen 

pendidikan mutu menjadi landasan dalam proses manajerial yang didasarkan pada nilai-nilai 

rasional dan teknologikal. Praktek manajerial dilakukan dengan mengedepankan aspek 

common sense, memberdayakan aspek rasio karyawan/staf akademik dan memberikan 

respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan konten layanan 

akademik dan proses penyajian layanan (pembelajaran) haruslah membimbing peserta didik 

agar memiliki kemampuan nalar yang tinggi (high order thinking) dengan mengedepankan 

pembelajaran berbasis discovery. 

Nilai etik dalam bangunan manajemen mutu menjadi pijakan dalam pemberdayaan 

karyawan/staf, bahwa manusia haruslah dipandang sebagai tujuan bukan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Tindakan manajerial haruslah dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai 

yang dianut bersama oleh manusia secara universal (universal shared values), seperti nilai-

nilai kejujuran, kesantunan, keadilan, persamaan, keikhlasan, toleransi, dan kasih sayang. 

Layanan akademik seharusnya mengajarkan kepada peserta didik nilai-nilai universal 

tersebut dan bagaimana melaksanakannya yang bersesuaian dengan pencipta nilai, pencipta 

alam semesta. 

Nilai Estetika menjadi fondasi untuk melihat pekerjaan manajerial sebagai pekerjaan 

yang memiliki nilai seni/keindahan, seni untuk mencapai tujuan organisasi. Nilai estetik 



dalam layanan akademik (pembelajaran) diwujudkan dengan meningkatkan persepsi-

persepsi estetis para peserta didik (mahasiswa) agar dapat menemukan peningkatan makna 

dalam semua aspek kehidupan. Nilai estetika juga membantu tenaga pendidik (dosen) 

meningkatkan keefektifannya. Pengajaran yang merupakan bentuk ekspresi artistik dapat 

dinilai menurut standar-standar artistik dari keindahan dan kualitas. Tenaga pendidik adalah 

seorang seniman yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kinerjanya.Nilai 

teleologik menjadi landasan manajemen mutu layanan untuk melihat asas kemanfaatan dan 

skil untuk meningkatkan mutu layanan akademik untuk kepentingan kemaslahatan orang 

banyak dengan tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku serta tidak menghalalkan 

segala secara, sebagaimana aliran utilitarianism. Potensi dan kekuatan yang dikemukakan 

disini adalah potensi dan kekuatan yang sifatnya internal lembaga yang dapat menjadi 

driving force bagi lembaga untuk tetap survive dalam memberikan layanan akademik yang 

bermutu kepada mahasiswa selaku pengguna jasa pendidikan. 

Penutup 

1. Kesimpulan 

Upaya peningkatan mutu layanan akademik perguruan tinggi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara meliputi; Pertama, perencanaan layanan akademik ditandai dengan 

dibentuknya tim, pengumpulan data, merumuskan Renstra, pembahasan Renstra, dan 

sosialisasi. Kedua, pengorganisasian layanan akademik ditandai dengan pembentukan 

unit organisasi, penempatan personil, dan penataan dokumen mutu. Ketiga, pelaksanaan 

layanan akademik ditandai dengan adanya layanan pembelajaran namun belum optimal, 

layanan bimbingan dan layanan perpustakaan yang sudah optimal. Keempat,  pengawasan 

layanan akademik dilakukan dalam bentuk penilaian kinerja dosen oleh tim, khususnya 

dalam pembelajaran. Adapun faktor pendukung proses peningkatan mutu layanan 

akademik dalam perguruan tinggi yaitu; adanya evaluasi proses perkuliahan, evaluasi 

yang baik terhadap kinerja dosen, adanya fasilitasi interaksi antar dosen di dalam kampus,  

adanya pimpinan yang demokratis. Sementara itu hambatan yang dihadapi perguruan 

tinggi antara lain; sumber daya yang belum optimal, sarana dan prasarana masih dalam 

proses pembenahan dan pengembangan, fasilitas masih terbatas dan pemanfaatannya 

masih belum maksimal, SDM yang ada belum seluruhnya mampu menggunakan fasilitas 

yang bertarap internasional seperti jaringan IT/ICT dalam proses belajar mengajar, masih 

perlu pengembangan dan latihan operasional dalam pemanfaatan teknologi tersebut, 

sosialisasi belum menyeluruh dan masih bersifat verbal pada hal-hal teknis, yakni dalam 



bentuk dialog tentang peraturan dan kebijakan dan tata kerja belum jelas dan dipahami 

secara utuh oleh seluruh civitas akademika perguruan tinggi.  

Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang dibuat penulis maka dengan ini penulis 

merekomendasikan sebagai berikut: 

1) Kepada pimpinan, layanan akademik berkaitan dengan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan mutu perkuliahan dimana pihak seperti mahasiswa, dosen, 

dan yang terkait dapat merasakan kepuasan dan menyenangkan perlu 

ditingkatkan, melalui seperangkat alat, kurikulum dan fasilitas, bahan   kuliah, 

hasil belajar yang pada akhirnya membentuk kemampuan terhadap mutu 

lulusan.  

2) Dosen dan pegawai: dosen dan pegawai sebagai ujung tombak yang berkaitan 

langsung dengan mahasiswa dituntut menampilan kualitas dan kompetensi 

serta profesionalisme dalam bekerja, mutu layanan akademik tidak akan 

berhasil apabila dosen dan pegawai tidak mampu menghasilkan dan 

menampilkan kualitas dan profesionalisme sebagai tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam proses layanan akademik terhadap mahasiswa. 
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