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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Pendidikan, Universitas Pendidikan 

Indonesia serta pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkannya 

ke dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut: 

1. Gambaran tingkat implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

berada pada tingkat yang cukup efektif. Hasil tersebut diukur dengan 

berdasarkan pada tujuh indikator yang digunakan, yaitu 1) Konteks Organisasi 

2) Kepemimpinan 3) Perencanaan 4) Sumber Daya 5) Operasional 6) Evaluasi 

Kinerja 7) Peningkatan. 

2. Gambaran tingkat budaya organisasi berada pada tingkat cukup kuat. Budaya 

organisasi ini diukur berdasarkan lima indikator yang digunakan, yaitu 1) 

Disiplin 2) Bersikap Sopan 3) Ramah 4) Taat Aturan dan 5) Bekerja Keras. 

3. Gambaran tingkat kinerja pegawai berada pada tingkat cukup tinggi. Enam 

indikator penulis gunakan untuk mengukut tingkat kinerja pegawai, yaitu 1) 

Kualitas Kerja 2) Kuantitas Kerja 3) Ketepatan Waktu 4) Efektivitas dalam 

Penggunaan Sumber Daya yang Tersedia 5) Kemandirian dan 6) Komitmen 

Kerja. 

4. Terdapat pengaruh sedang atau cukup implementasi sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2015 terhadap budaya organisasi di Direktorat Pendidikan. 

5. Terdapat pengaruh sedang atau cukup budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai di Direktorat Pendidikan. 

6. Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja pegawai dengan budaya 

organisasi sebagai variabel intervening.
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5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel implementasi sistem 

manajemen mutu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan menjadi indikator 

dengan nilai rata-rata terendah sehingga termasuk ke dalam kategori kurang 

efektif. Pada indikator perencanaan item dengan skor terendah adalah item 

nomor 11 yang berbunyi “Organisasi telah menetapkan tindakan untuk 

mencapai sasaran mutu dengan baik (termasuk sumber daya yang diperlukan, 

pihak-pihak yang bertanggung jawab, waktu yang diperlukan dan cara 

mengevaluasinya)”. Penulis menyarankan untuk menetapkan sasaran mutu 

dengan menggunakan metode-metode yang cocok dengan organisasi. 

Contohnya dengan menggunakan metode 4M (Man, Material, Machine, 

Method), dengan menggunakan metode tersebut organisasi dapat menentukan 

sasaran mutu beserta tindakan pencapaiannya serta dapat menambah 

kompetensi pegawai dalam melakukan perencanaan. Selain itu, penulis juga 

menyarankan agar Direktorat Pendidikan dapat merencanakan anggaran biaya 

yang cukup untuk implementasi sistem manajemen mutu ini, dengan begitu 

maka implementasi sistem manajemen mutu dapat ditunjang dengan baik. Hal 

tersebut dapat dibahas pada setiap rapat internal maupun tinjauan manajemen 

yang merupakan bagian dari implementasi sistem manajemen mutu. Rapat 

internal pun perlu dilakukan secara rutin untuk secara khusus membahas 

implementasi sistem manajemen mutu di Direktorat Pendidikan. Dengan 

demikian, maka berbagai permasalahan dapat terpecahkan khususnya 

memperbaiki implementasi sistem manajemen mutu. 

2. Dalam variabel budaya organisasi, indikator disiplin dan bekerja keras menjadi 

indikator dengan perolehan nilai rata-rata terendah. Dalam indikator disiplin 

item dengan perolehan skor terendah adalah item nomor 2 yang berbunyi 

“Bapak/Ibu menegur anggota lain jika ada yang tidak taat aturan”. Penulis 

menyarankan agar anggota organisasi dapat menegur anggota lain ketika ada 
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aturan yang dilanggar dengan cara yang baik, yaitu dengan sikap dan tutur kata 

yang sopan, membicarakannya secara personal, tidak menyangkut pautkan 

dengan masalah lain, serta menyampaikan kesalahannya langsung kepada 

orangnya tanpa perantara. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk pimpinan 

Direktorat Pendidikan untuk lebih tegas menindaklanjuti pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi, sehingga tingkat pelanggaran dapat menurun. 

Kemudian, pada indikator bekerja keras item dengan perolehan skor terendah 

adalah item nomor 10 yang berbunyi “Bapak/Ibu paham tentang rencana 

strategis organisasi”.  Penulis menyarankan agar rencana strategis dapat 

disosialisasikan kepada seluruh elemen organisasi, dapat berupa pembahasan 

pada kegiatan rapat internal secara periodik. Sehingga, seluruh pegawai dapat 

terlibat dan dapat memahami rencana strategis organisasi. 

3. Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel kinerja pegawai, indikator 

komitmen kerja menjadi indikator dengan nilai terendah dari semua indikator. 

Di dalam indikator komitmen kerja, item dengan perolehan skor terendah 

adalah item nomor 12 yang berbunyi “Bapak/Ibu merasa bangga menjadi 

bagian dari organisasi tempat Bapak/Ibu bekerja”. Penulis menyarankan 

organisasi agar dapat memberikan beban kerja secara merata kepada seluruh 

pegawai, sehingga setiap pegawai dapat merasa adil dan merasa diberi tanggung 

jawab atas pekerjaannya. Kemudian, para anggota organisasi diberi 

penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, para 

pegawai dapat merasa bangga menjadi bagian dari organisasi tempatnya bekerja 

serta target ketercapaian indikator kinerja dapat meningkat.   

 


