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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

disampaikan bahwa implementasi e-management layanan akademik di PTS 

LLDIKTI Jawa Barat – Banten pada aspek perencanaan e-management pada saat ini 

sudah sesuai dengan tujuan dan harapan pengguna (user), dan dilakukan berdasarkan 

mekanisme manajemen yang ada, meliputi: 1) analisis identifikasi masalah, 2) 

identifikasi fasilitas dan keberadaan sumber daya Lembaga, 3) validasi sumber daya 

manusia, 4) adanya prosedur yang ditetapkan untuk mengimplementasikan 

perencanaan, serta 5) penjadwalan program pelaksanaan dan validasi revisi 

perencanaan. Dari tiga dimensi yang dikaji, pengaturan rencana merupakan dimensi 

dengan persepsi responden paling rendah dibandingkan dua dimensi lainnya yakni 

kombinasi rencana dan desain rencana. Pada aspek dukungan sistem manajemen 

diperoleh gambaran bahwa pendanaan, akses dan jaringan, serta pendokumentasian 

informasi dipersepsikan kurang memadai dalam persepsi responden. Pendanaan 

menjadi komponen krusial dalam pengembangan e-management. Besaran anggaran 

sangat menentukan kualitas e-management yang dikembangkan. Dengan anggaran 

yang besar, perguruan tinggi dapat mengembangkan beragam fitur-fitur layanan dan 

pengadaan infrastruktur yang berkualitas sehingga dapat mendukung pada 

implementasi good universty governance.   

Pengembangan berkelanjutan lebih baik dibanding dengan pengembangan 

dalam bentuk nonkonformitas dan tindakan perbaikan. Pengembangan dalam e-

management di perguruan tinggi saat ini lebih kepada pemenuhan kebutuhan 

internal, khususnya dari unsur pimpinan. Hal ini dapat dipahami karena perguruan 

tinggi dalam upaya ini memiliki keterbatasan secara pendanaan maupun SDM yang 

berkompeten di bidang pengembangan e-management. Pada evaluasi kinerja dari 

empat indikator yang dikaji diperoleh informasi bahwa dimensi audit internal dan 

pengawasan-analisis penilaian dan evaluasi, serta reviu manajemen dipersepsikan 

sudah memadai oleh responden dalam e-management.  Pada perguruan tinggi yang 
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secara mandiri mengembangkan e-management, laporan kinerja dalam bentuk 

laporan kinerja pemanfaatannya sudah sampai pada DDS (Decision Support System) 

dan ESS (Executive Support System). Hal ini sangat penting bagi pimpinan dalam 

menilai kapasitas SDM yang ada, dan menjadi informasi berharga dalam capacity 

building. Dengan demikian maka performa dari SDM dapat dipertahankan dan 

bahkan dikembangkan ke arah yang lebih bermutu. Sedangkan pada variabel 

kepemimpinan, dari lima dimensi yang dikaji, tanggung jawab pemimpin dalam 

mengembangkan e-management belum memenuhi harapan responden, dibandingkan 

dengan dimensi lain seperti komitmen, kewenangan, aturan/prosedur dan kebijakan. 

Hal ini disebabkan karena belum memadainya komitmen pimpinan terhadap 

pengembangan e-management. Fitur dalam e-management layanan akademik harus 

dapat mengintegrasikan dengan bidang/komponen lain, seperti keuangan, sarana 

prasarana, dan fasilitas pendukung perkuliahan agar keseluruhan fungsi komponen 

perguruan tinggi dalam berjalan harmonis. Mutu layanan akademik, responden 

memersepsikan dimensi representasi informasi belum memenuhi harapan. 

Keterpenuhan informasi dalam e-management memudahkan pengguna menangkap 

pesan yang disampaikan, sehingga tidak sampai terjadi pada kekeliruan pemahaman. 

Updating informasi sangat diperlukan dalam proses ini, dan perlu dilakukan secara 

berkala melalui fitur-fitur e-management yang ada. Ketika perguruan tinggi mampu 

memberikan informasi yang representatif kepada mahasiswa, maka kepuasan 

mahasiswa akan meningkat. 

Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap mutu e-management layanan 

akademik. Perencanaan merupakan aspek penting yang dapat mengantarkan pada 

tujuan perguruan tinggi dalam memberikan layanan kepada penggunanya. 

Perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah memungkinkan 

terjadinya kesesuaian antara penggunaan (fitness for use) suatu produk dengan apa 

yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Adapun dukungan sistem 

manajemen berpengaruh tidak signifikan terhadap mutu e-management layanan 

akademik. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia yang 
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kompeten dalam mengembangkan e-management pada tahap yang lebih kompleks, 

selain juga keterbatasan aspek finansial dan infrastruktur yang ada.  

Pengembangan berpengaruh tidak signifikan terhadap mutu e-management 

layanan akademik. Hal ini dikarenakan pengembangan e-management tidak 

dilakukan secara kontinu, hanya disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan yang 

terjadi. Pengembangan e-management masih bersifat lebih insidental tidak sampai 

mengubah pada desain e-management, dan lebih kepada perbaikan teknis, seperti 

adanya error pemrograman dan juga bug. Adapun evaluasi kinerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap mutu e-management layanan akademik. Pengaruh tidak 

signifikan antara evaluasi kinerja terhadap mutu layanan pendidikan tidak terjadi 

secara langsung bersentuhan dengan pengguna layanan (mahasiswa) tetapi melalui 

mediasi faktor lain seperti infrastruktur dan kepemimpinan. Esensi dari teori 

performansi adalah membandingkan tingkat pencapaian dengan tujuan. Kinerja tidak 

hanya bagaimana hasil yang diperoleh. Kinerja terkait dengan bagaimana proses, 

tindakan dalam mencapai kinerja. Sedangkan kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap mutu e-management layanan akademik. Hal ini terjadi karena dalam 

konteks organisasi, pemimpin berperan sebagai administrator yang 

bertanggungjawab mengeluarkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dapat 

menghambat layanan akademik, serta melaksanakan evaluasi untuk mencapai tujuan, 

seperti pada e-management dalam layanan akademik. Selanjutnya, kepemimpinan 

menjadi mediasi secara signifikan hubungan antara evaluasi kinerja, pengembangan, 

dan dukungan sistem manajemen dengan mutu e-management layanan akademik dan 

tidak memediasi variabel perencanaan. 

Asumsi dan rasionalitas model mutu e-management layanan akademik di 

perguruan tinggi didasarkan pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 32 mengamanatkan kepada setiap 

perguruan tinggi untuk memenuhi standar sarana pembelajaran yang di dalamnya 

memuat sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin 

terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Hal ini 

perlu menjadi dasar bagi perguruan tinggi ketika ingin mewujudkan layanan 
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akademik yang bermutu.  Model mutu e-management dibangun atas asumsi bahwa 

proses manajemen di perguruan tinggi khususnya pada layanan akademik harus 

mampu memberikan kepuasan kepada pengguna. E-management adalah konsep 

layanan yang dibangun atas dasar pemanfaatan teknologi yang mampu memangkas 

jarak, tenaga, dan waktu dalam pekerjaan-pekerjaan mekanistis dan tidak 

memerlukan campur tangan manusia. Filosofi dasar yang dikembangkan dalam 

model mutu e-management adalah “efektif dan efisien”. Dua kata tersebut, memiliki 

makna dalam jika dikaji dari sudut penyedia dan pengguna layanan pendidikan 

mengingat adanya kesamaan tuntutan dan kebutuhan dari keduanya. Komponen 

model mutu e-management layanan akademik merupakan satu kesatuan yang saling 

terkait dan bersama-sama mendukung layanan akademik bermutu. Model yang 

dikembangkan peneliti memuat lima komponen, yakni: perencanaan, kepemimpinan, 

pengembangan, evaluasi kinerja, serta dukungan sistem manajemen. Kelima 

komponen tersebut memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Komponen yang mempengaruhi secara langsung dari model yang 

dikembangkan adalah kepemimpinan dan perencanaan. Sedangkan komponen yang 

berpengaruh secara tidak langsung adalah pengembangan, evaluasi kinerja, serta 

dukungan sistem manajemen yang harus melalui kepemimpinan. 

Model mutu e-management layanan akademik diterapkan dengan prasyarat 

perguruan tinggi memiliki keterpenuhan secara kebijakan, SDA dan SDM, serta 

kompetensi dan perilaku profesional dalam bentuk komitmen penyelenggara 

pendidikan. Strategi pengembangan model mutu e-management layanan akademik 

memprioritaskan pada penguatan kapasitas SDM pengelola dan pengguna e-

management. Pengelola e-management meliputi semua pihak yang terlibat dalam 

layanan akademik, mulai dari unsur pimpinan, kepala unit/lembaga, dekan, ketua 

program studi, dosen dan staf. Semua elemen tersebut perlu memiliki kapasitas yang 

memadai dalam mengelola dan menggunakan e-management secara efektif. Adapun 

untuk ukuran keberhasilan model mutu e-management layanan akademik diukur 

luaran dan dampak. Indikator luaran berkenaan dengan kualitas layanan yang diukur 

dari aspek tangible, reliable responsiveness, dan assurance. Sedangkan pada 
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pengukuran secara dampak, adalah melalui citra positif dalam bentuk pengakuan, 

penghargaan, dan legalitas seperti nilai Akreditasi BAN-PT, sertifikasi ISO, dan lain-

lain. Ukuran keberhasilan penerapan model ini juga dapat melihat dari tingkat 

kepuasan mahasiswa dan kepercayaan mahasiswa terhadap perguruan tinggi dalam 

layanan akademik melalui e-management. 

1.2. Implikasi  

Penerapan mutu e-management layanan akademik di perguruan tinggi 

berimplikasi pada sejumlah aspek meliputi: 

1. Implementasi e-management layanan akademik memerlukan payung hukum 

kebijakan bagi perguruan tinggi yang mengatur secara jelas tugas dan 

tanggungjawab masing-masing unit. Kebijakan diperlukan sebagai pedoman 

operasional dalam pengembangan fitur-fitur e-management layanan 

akademik yang dapat mengakomodir segenap pemangku kepentingan. 

2. Keberhasilan e-management layanan akademik bukan hanya pada 

ketersediaan SDM kompeten yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan berbagai fitur e-management. Selain itu, keterdukungan 

aspek sarana prasarana dan faktor biaya juga diperlukan dalam 

mengimplementasikan e-management layanan akademik. 

3. Penerapan e-management layanan akademik mendorong pada sistem tata 

kelola perguruan tinggi yang lebih profesional, akuntabel, transparan, dan 

otonomi. Maka dalam hal ini, diperlukan sosok pemimpin transformatif dan 

visioner yang membawa perguruan tinggi ke kepada layanan akademik yang 

bermutu dan unggul.  

1.3. Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti dari kesimpulan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Perguruan Tinggi, meliputi: 

a. Perencanaan e-managment perlu dikembangkan ke arah kompleks secara 

pemanfaatan, tidak terbatas pada akomodasi kebutuhan mahasiswa, 
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tetapi juga perlu mengakomodasi kebutuhan pimpinan dalam pembuatan 

keputusan melalui decision support system dan executive support system, 

seperti laporan kinerja akademik, capaian mata kuliah, informasi prestasi 

mahasiswa, dan lain-lain. 

b. Informasi dalam e-management layanan akademik dibuat lebih 

representatif dengan menyajikan segala informasi akademik yang dan 

mengintegrasikan data tersedia, dilakukan dalam satu platform aplikasi 

pengguna melakukan akses tanpa batasan waktu dan tempat, seperti 

penggunaan Aplikasi android yang memudahkan mahasiswa melakukan 

akses melalui smartphone. 

c. Fitur e-learning pada e-management perlu dipertimbangkan secara 

penggunaannya, mengingat adanya keterbatasan fitur dalam 

mengakomodasi mata kuliah program studi yang lebih menekankan 

praktik dibandingkan penyampaian teori.  

2. LLDIKTI Jawa Barat – Banten, meliputi: 

a. Perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perguruan tinggi 

menggunakan e-management layanan akademik b sebagai bentuk 

perwujudan tata kelola yang profesional, akuntabel, transparan, dan 

otonom di perguruan tinggi. 

b. Melakukan pendampingan terhadap pengembangan fitur-fitur e-

management yang terintegrasi dengan berbagai feeder yang ada di 

LLDIKTI Jabar-Banten seperti Forlap Dikti, Sister, SINTA, Sapto, 

Simlitabmas, dan sebagainya. 

 


