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3.4  Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

1) Latar Belakang 

Penilaian kepuasan merupakan indikator dari penilaian mutu suatu program studi, unit, 

ataupun Lembaga. Penilaian survei kepuasan ini dilakukan secara berkala baik per 

semester maupun per tahun akademik. Tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan ini 

menilai bagaimana proses pendidikan berlangsung yang dinilai mulai dari dosen, tendik, 

pengelola dan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia. 

2) Gambaran umum survey 

Survey ini dilaksanakan secara berkala setiap semester oleh mahasiswa dengan sasaran 

penilaian berupa dosen, tendik, pengelola dan ketersediaan sarana dan prasarana. 

Ruang lingkup survei kepuasan mahasiswa ini menilai bagaiamana dosen, tenaga 

kependidikan, pengelola serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses 

pendidikan. Aspek yang dinilai pada dosen, tendik dan pengelola terdiri dari Aspek 

Realibility (keandalan), Aspek Responsiveness (daya tanggap), Aspek Assurance 

(kepastian) dan Aspek Empaty (Empati/kepedulian). Selain 4 aspek yang dinilai pada 

dosen, tendik dan pengelola, ada juga 3 aspek yang dinilai pada ketersediaan sarana dan 

prasarana meliputi : kecukupan, aksebilitas dan kualitas sarana-prasarana. 

Berikut merupakan informasi umum terkait survey layanan pembelajaran periode tahun 

2021. 

Pelaksana : UPM 

Periode Pelaksanaan : Akhir semester Gasal dan Akhir semester Genap 2021/2022 

Responden : Mahasiswa 

No. Form/Instrumen : FM-FIK/C2.14/00 

3) Instrumen pengukuran 

Secara umun item yang dinilai di dalam kuesioner menyesuaiakan dengan jenis pelayanan 

yang dinilai sehingga akan ada perbedaan totalan nilai disetiap layanan menyesuaiakan 

jumlah pernyataan, walaupun pada akhirnya hasil akhir akan menunjukan tingkat 

kepuasan respoden berdasarkan klasifikasi penilaian yang telah ditentukan. Nilai 

pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam skala 1-4.Nilai 

skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang penilaian yang ada, artinya responden 

menilai Kurang Puas (KP)/Kurang (K).Nilai skala 2 artinya responden menilai Cukup 

Puas(CP)/Cukup(C).Nilai skala 3 artinya responden menilai Puas (P)/Baik (B).Nilai skala 4 

adalah nilai tertinggi artinya responden menilai Sangat Puas (SP)/Sangat Baik (SB). 

Tabel 4.1 instrumen pengukuran 

Aspek yang Diukur 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

Dosen : 
1. Keandalan dan kemampuan dosen dalam 

memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. 
2. Daya tanggap dosen dalam membantu 

mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. 
3. Kepastian bahwa pelayanan dosen sesuai dengan 

ketentuan. 
4. Kepedulian dosen dalam memberi perhatian 

kepada mahasiswa. 
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Tenaga Kependidikan : 
1. Keandalan dan kemampuan tenaga kependidikan 

dalam memberikan pelayanan terhadap 
mahasiswa. 

2. Daya tanggap tenaga kependidikan dalam 
membantu mahasiswa dan memberikan jasa 
dengan cepat. 

3. Kepastian bahwa pelayanan tenaga kependidikan 
sesuai dengan ketentuan. 

4. Kepedulian tenaga kependidikan dalam memberi 
perhatian kepada mahasiswa. 

    

Pengelola : 
1. Keandalan dan kemampuan pengelola dalam 

memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. 
2. Daya tanggap pengelola dalam membantu 

mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. 
3. Kepastian bahwa pelayanan pengelola sesuai 

dengan ketentuan. 
4. Kepedulian pengelola dalam memberi perhatian 

kepada mahasiswa. 

    

Sarana dan prasarana : 
1. Kecukupan, 
2. Aksesibilitas, 
3. Kualitas sarana dan prasarana. 

    

 

4) Hasil survey 

Distribusi responden 

Tabel berikut mendeskripsikan sebaran responden mahasiswa pada 3 program studi pada 

2 periode (Gasal dan Genap 2021/2022). 

Tabel 4.2 Distribusi mahasiswa berdasarkan prodi 

Program studi 
Jumlah Responden 

Gasal Genap 

S1 Farmasi 67 85 

S1 Gizi 58 40 

D4 K3 48 31 

Total 173 156 

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah total gabungan responden pada periode gasal dan genap 

yaitu 329 orang. Meskipun survey dilakukan setiap semester, hasil survey dievaluasi dan 

dilaporkan setiap tahun sehingga analisis kepuasan merupakan gabungan dari 2 periode. 

Analisis deskriptif kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 

Penilaian kepuasan terhadap proses pendidikan terdiri dari 4 indikator dari pemberi 

layanan proses pendidikan yaitu dosen, tendik dan pengelola. Indikator tersebut meliputi: 

1) Keandalan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa; 2) 

Daya tanggap dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) 

Kepastian bahwa pelayanan sesuai dengan ketentuan; dan 4) Kepedulian dalam memberi 

perhatian kepada mahasiswa. Hasil indeks kepuasan disajikan sebagai berikut : 
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Gambar 4.1. komponen penilain mahasiswa terhadap dosen, tendik dan pengelola 
 

 
 

Berdasarkan penilaian mahasiswa pada 4 aspek diketahui bahwa : 1) Aspek dosen yang paling tinggi 
adalah pada “keandalan”, dan yang paling rendah pada aspek “ketepatan pelayanan”; 2) Pada tenaga 
kependidikan, kepuasan yang paling tinggi adalah pada aspek “Daya tanggap”, sedangkan paling rendah 
pada aspek “Kepedulian”; 3) pada pengelola, aspek yang paling tinggi adalah pada “daya tanggap”, 
sedangkan paling rendah pada aspek “kepedulian”. Evaluasi kepuasan sarana dan prasarana 
digambarkan pada diagram berikut. 
 

Gambar 4.2 kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pendidikan 

 
 

Pada aspek sarana prasarana, rata-rata mahasiswa menyatakan kepuasan yang cukup baik, sebab tidak 
ada skor dibawah 3,0. Kepuasan mahasiswa terutama pada kecukupan serat kualitas sarana dan 
prasarana pendidkan, dan paling rendah pada aspek “Aksesbilitas”. 
Kepuasan mahasiswa terhadap dosen, tenaga kependidikan, pengelola dan sarana prasarana 
digambarkan secara keseluruhan pada diagram berikut. 
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Gambar 4.3 kepuasan terhadap masing-masing komponen 

 
 
 
Berdasarkan prosentase kepuasan mahasiswa dalam 4 skala (Sangat baik, Baik, Cukup dan Kurang), 
secara akumulatif mahasiswa menyatakan kepuasan terhadap proses pendidikannya 89.97% sangat 
baik, dan 10.03% menyatakan baik. Tidak ada mahasiswa yang menilai indikator dengan skala cukup 
atau kurang. 
Survei kepuasan proses pembelajaran pada masing masing program studi tergambar pada tabel berikut  

Aspek Gizi Farmasi K3 

SB B C K SB B C K SB B C K 

Dosen 89.80 10.20 0 0 89.47 10.53 0 0 89.87 10.13 0 0 

Tendik 87.76 12.24 0 0 89.47 10.53 0 0 88.61 11.39 0 0 

Pengelola  88.78 11.22 0 0 89.47 10.53 0 0 88.61 11.39 0 0 

Sarpras 92.86 7.14 0 0 92.11 7.89 0 0 92.41 7.59 0 0 

Rata rata  89.80 10.20 0 0 90.13 9.87 0 0 89.87 10.13 0 0 

5) Kesimpulan dan Saran tindak lanjut 

Berdasarkan hasil survey kepuasan terhadap layanan pembelajaran oleh dosen, mahasiswa dan alumni, 
disimpulkan bahwa : 
a. Aspek dosen yang paling tinggi adalah pada “keandalan”, dan yang paling rendah pada aspek 

“ketepatan pelayanan”;  

3.5 Pada tenaga kependidikan, kepuasan yang paling tinggi adalah pada aspek “Daya tanggap”, 

sedangkan paling rendah pada aspek “Kepedulian”;  

3.6 pada pengelola, aspek yang paling tinggi adalah pada “daya tanggap”, sedangkan paling rendah pada 

aspek “kepedulian” 

3.7 Kepuasan mahasiswa terutama pada kualitas sarana dan prasarana pendidkan, dan paling rendah 

pada aspek “Aksesbilitas” 

3.8 Berdasarkan total skor kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, sebanyak 89,97% 

mahaiswa menyatakan kepuasan mereka “sangat baik. 

Berdasarkan hasil survey, saran tindak lanjut yang dapat dilakukan fakultas antara lain : 
1) Meningkatkan kemampuan pengelola dalam kemampuan memberikan informasi 
2) Menganjurkan kepada dosen maupun tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberikan 

waktu luang dan pemahaman secara detail tentang pelayanan-pelayanan yang didapatkan oleh 
mahasiswa. 

3) Melakukan evaluasi secara berkala dan rutin untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa 
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4) Peningkatan kepedulian sosial dosen, tenaga kependidikan dan pengelola terhadap mahasiswa 

dengan melakukan pertemuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola di lingkungan UPPS dan 

PS terhadap evaluasi yang telah berjalan 


