
10 
 

BAB 3 HASIL SURVEY 
 
 

3.1  Survey Kepuasan Layanan Manajemen Umum 

1) Gambaran umum survey 

Survey layanan manajemen fakultas merupakan upaya pengukuran kepuasan terhadap 

layanan administrasi fakultas secara umum. Survey ini evaluasi secara berkala setiap tahun 

oleh Unit Penjaminan Mutu fakultas dengan target sasaran Dosen, Mahasiswa, Alumni dan 

Pihak lain yang menggunakan layanan fakultas. Untuk masyarakat umum, survey dilakukan 

dengan pembagian angket pada saat atau setelah melakukan layanan administrasi di 

fakultas. Berikut merupakan informasi umum terkait survey kepuasan layanan manajemen 

pada periode tahun 2021. 

Pelaksana : UPM 

Periode Pelaksanaan : 23 Juli 2021 – 2 September 2021 

Responden : Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Mitra Kerjasama, Tamu 

No. Form/Instrumen : FM-FIK/C2.11/00 
2) Instrumen pengukuran 

 

Identitias Responden 
Nama : 

Status* : Dosen/ Mahasiswa/ Tendik/ Stakeholder/ Mitra/ Pakar/Alumni/ Lain-lain 

Jenis Kelamin* : Laki-laki/ Perempuan 

 
Item pertanyaan 

(Berikan pendapat anda berdasarkan pernyataan berikut denga memberi tanda centang (√) 

pada kolom yang sesuai) 

Atribut Penyataan 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

Kemudahan 
mendapat 
informasi 

1. Kemudahan dalam 
mendapatkan informasi 
terkait layanan fakultas 

    

Kemudahan 
prosedur 

2. Kemudahan dalam prosedur 
pelayanan administrasi dan 
surat menyurat 

    

 
 
 
 

Kompetensi 
Tenaga 

Kependidikan 

3. Kesiapan tenaga kependidikan 
dalam memberikan layanan 

    

4. Keramahan dalam 
memberikan layanan 

    

5. Keandalan dan kemampuan 
tenaga kependidikan fakultas 
dalam memberikan layanan 
manajemen administrasi dan 
lainnya 

    

6. Kecepatan waktu petugas 
dalam memberikan layanan 
administrasi 

    

 
Ketersediaan 

sistem 

7. Ketersediaan layanan 
administrasi secara on-line 
dan offline dengan akurat dan 
memuaskan 
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Ketepatan 
layanan 

8. Ketepatan layanan yang 
diberikan dengan kebutuhan 

    

Kesesuaian 
prosedur 

9.   Layanan  manajemen di 
Fakultas dilakukan sesuai 
dengan prosedur 

    

Penanganan 
masalah 

10. Tanggap dalam penanganan 
pengaduan dan komplain 

    

 
Tanggung jawab 

11. Peran penanggung jawab 
yang dalam menunjang 
keterlaksanaan tugas pokok 
dan fungsi 

    

Kepuasan secara 
umum 

12. Bagaimana kepuasan anda 
terhadap layanan manajemen 
fakultas secara umum ? 

    

 

3) Hasil survey 

Distribusi responden 

Tabel 1.1. Distribusi responden berdasarkan status 

Status Responden Jumlah Persentase 

Dosen 17 8.67 

Mahasiswa 156 79.59 
Tendik 12 6.12 
Alumni 3 1.53 
Stakeholder 1 0.51 
Mitra Kerjasama 2 1.02 
Lain-lain 5 2.55 
Total responden 196 100.00 

Kepuasan berdasarkan komponen pengukuran 

Kepuasan diukur berdasakan skor rata-rata pada setiap komponen digambarkan pada 

gambar x berikut. 

 
Peran penanggung jawab yang dalam…   3.84  

Tanggap dalam penanganan pengaduan dan…    3.98 

Layanan manajemen di Fakultas dilakukan…   3.80  
Ketepatan layanan yang diberikan dengan…   3.86  

Ketersediaan layanan administrasi secara on-…    3.98 
     

Kecepatan waktu petugas dalam memberikan…   3.84  

Keandalan dan kemampuan tenaga…    3.98 

Keramahan dalam memberikan layanan   3.88  

Kesiapan tenaga kependidikan dalam…    3.98 

Kemudahan dalam prosedur pelayanan…  3.71   

Kemudahan dalam mendapatkan informasi…  3.65   
     

 

Gambar 1.1. Kepuasan berdasarkan komponen pengukuran 

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, rata-rata kepuasan terhadap layanan manajemen 

sebesar 8.6, dimana menurut level indeks kepuasan, angka tersebut termasuk pada level 

“sangat baik”. Namun, terdapat komponen yang penilaiannya masih kurang yaitu pada aspek 

”kemudahan dalam mendapat informasi” dan “kemudahan dalam prosedur layanan”. 
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Sangat baik Baik Cukup Kurang 

Kepuasan umum 
 

 86.5%     

     

     

  13.4%   

   0.1% 0.0% 

 
 

Gambar 1.3. Kepuasan pengguna terhadap layanan fakultas secara umum 

Berdasarkan Gambar 1.3, mayoritas pengguna yang terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, alumni, stakeholder, mitra dan pengguna lain menyatakan kepuasan mereka 

terhadap layanan fakultas sangat baik (86.5%), sedangkan sisanya sebanyak 13.4% baik dan 

0.1% menyatakan layanan fakultas cukup memuaskan. 

4) Kesimpulan dan Saran tindak lanjut 

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna terhadap layanan fakultas pada tahun 2021, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Target responden telah mewakili dosen, mahasiswa, tendik, alumni, stakeholder, dan 

mitra yang berjumlah 196 orang responden 

2. terdapat komponen yang penilaiannya masih kurang yaitu pada aspek ”kemudahan 

dalam mendapat informasi” dan “kemudahan dalam prosedur layanan”. 

3. Masih terdapat komponen layanan manajemen yang perlu ditingkatkan . 

Berdasarkan hasil survey, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan layanan 

manajemen fakultas yaitu : 

1. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur layanan 

2. Mengembangkan layanan administrasi berbasis sistem online 


