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3.8 Survey Kepuasan Mitra tehadap pelaksanaan penelitian dan PkM 

1) Gambaran umum survey 

Untuk menjamin mutu pelayanan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PkM), FIK UNIDA Gontor melaksanakan survey kepuasan dengan target 

mitra yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan PkM. Survey ini merupakan salah satu 

upaya evaluasi terhadap efektifitas dan manfaat yang diperoleh mitra dari kegiatan 

penelitian dan PkM yang dilakukan oleh dosen. Berikut merupakan informasi umum 

terkait survey layanan pembelajaran periode tahun 2021. 

Pelaksana : UPM 

Periode Pelaksanaan : Setiap pelaksanaan program pada TA 2021/2022 

Responden : Mitra kerjasama bidang Penelitian dan PkM 

No. Form/Instrumen : FM-FIK/C2.18/00 

 

Instrumen pengukuran 

Angket penelitian disusun dengan menggunakan Skala Linkert dengan skor penilaian sesuai dengan 
komponen untuk penelitian dan PkM.  Data yang diperoleh akan ditabulasi sesuai dengan pilihan 
jawaban responden dan dilanjutkan dengan perhitungan indeks kepuasan melalui perhitungan rata-
rata skor jawaban responden sesuai dengan item pertanyaan. Tabel berikut menggambarkan 
instrumen survey yang berisi komponen-komponen penilaian kepuasan mitra tarhadap pelaksanaan 
penelitian dan PkM. 

Tabel 8.1 Komponen penilaian kepuasan mitra 

 PERTANYAAN PRESENTASE 

No INDIKATOR Puas Cukup 
Puas 

Tidak Puas 

1 Perencanaan riset yang dilakukan oleh dosen 
Program Studi Ilmu Gizi Universitas Darussalam 
Gontor telah sesuai dengan kebutuhan para mitra 
riset 

   

2 Perencanaan riset telah dilakukan sesuai standar 
K3 bagi mitra riset 

   

3 Pelaksanaan riset dilakukan sesuai dengan kaidah 
metode ilmiah 

   

4 Pelaksanaan riset dilaksanakan dengan 
memperhatikan K3 

   

5 Hasil riset sesuai dengan pelaksanaan riset    

6 Hasil riset sesuai dengan solusi yang diharapkan 
oleh mitra 

   

7 Hasil riset dapat dimanfaatkan secara maksimal    

8 Pendanaan riset telah dirasakan cukup memadai 
bila dibandingkan dengan hasil yang diharapkan 

   

9 Secara umum mitra cukup puas dengan kegiatan 
penelitian 
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Tabel 8.2 Komponen penilaian kepuasan mitra 
 

 PERTANYAAN PRESENTASE 

No INDIKATOR SP P TP STP 

1 Materi yang disampaikan dalam Pengabdian 
Masyarakat 

    

2 Respon masyarakat terhadap materi yang 
disampaikan 

    

3 Hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan 
masyarakat 

    

4 Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang dapat 
diserap di masyarakat 

    

5 Keterkaitan materi dengan kebutuhan     

6 Pemateri dan materi penyajian     

7 Waktu yang digunakan dalam pemberian materi     

8 Kejelasan materi     

9 Minat masyarakat terhadap kegiatan     

10 Kepuasan kegiatan     

  Keterangan: SP= Sangat Puas; P=Puas; TP=Tidak Puas; STP=Sangat Tidak Puas 
 

2) Hasil survey 

a. Survey kepuasan mitra Penelitian 

Grafik berikut menggambarkan hasil kepuasan mitra penelitian berdasarkan 9 aspek penilaian.  

Gambar 8.1 Kepuasan Mitra terhadap pelaksanaan Penelitian 
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Pada pelaksanaan penelitian, rata-rata skor kepuasan sebesar 80% menunjukkan bahwa secara 

umum mitra cukup puas dengan pelaksanaan penelitian. aspek paling rendah yaitu pada : 1) 

kejelasan tujuan, prosedur dan capaian dan 2) responsif. Kepuasan secara umum pelaksanaan 

penelitian digambarkan pada grafik berikut. 

Gambar 8.2 Kepuasan Mitra Penelitian secara umum 
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Secara umum, sebanyak 81,3% mitra menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan 

penelitian “sangat baik”, sedangkan 15,6% menyatakan baik dan sisanya sebanyak 3,1% 
menyatakan cukup puas. 

 

b. Survey kepuasan mitra PkM 

Grafik berikut menggambarkan hasil kepuasan mitra PkM berdasarkan 10 aspek penilaian. Pada 
pelaksanaan PkM, rata-rata skor kepuasan lebih dari 50% mitra sangat puas dengan pelaksanaan 
pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Survey kepuasan menunjukkan bahwa secara umum 
mitra cukup puas dengan pelaksanaan PkM oleh DTPS. 

Gambar 8.3 Kepuasan Mitra terhadap pelaksanaan Penelitian 
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Kepuasan secara umum pelaksanaan PkM digambarkan pada grafik berikut. 

Gambar 8.4 kepuasan mitra PkM secara umum 
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Secara umum, sebanyak 90,6% mitra menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan 

PkM “sangat baik”, sedangkan 12,5% sisanya menyatakan kepuasan mereka “baik”. 
 

3) Kesimpulan dan Saran tindak lanjut 

Berdasarkan hasil survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan penelitian dan PkM, beberapa hal 

yang dapat disimpulkan adalah : 

1.  Pada tahun 2021, mitra penelitian dan PkM terdiri dari 66% mitra Penelitian dan 33% 

mitra PkM yang berasal dari berbagai bidang/ institusi antara lain : Industri/UMKM, Institusi 

pendidikan, Kesehatan, BUMN dll. 

2.  Belum terdapat kegiatan penelitian atau PkM dengan lingkup internasional 

3.  Secara umum mitra cukup puas dengan pelaksanaan penelitian. aspek paling rendah yaitu pada : 1) 

kejelasan tujuan, prosedur dan capaian dan 2) responsif. 

4.  Sebanyak 81,3% mitra menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan penelitian “sangat 

baik”, sedangkan 15,6% menyatakan baik dan sisanya sebanyak 3,1% menyatakan 

cukup puas 

5.  Secara umum mitra sangat puas dengan pelaksanaan PkM. aspek paling tinggi yaitu pada “kepuasan 

kegiatan” sedangkan aspek yang dinilai kurang yaitu pada : 1) waktu pengabdian dan 2) hubungan 

materi yang diberikan dan aplikasinya. 
6.  Secara umum, sebanyak 90,6% mitra menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan 

PkM “sangat baik”, sedangkan 12,5% sisanya menyatakan kepuasan mereka “baik”. 
 

Terdapat  beberapa  masukan  dan  saran  dari  mitra  sebagai  bentuk  umpan  balik  yang diberikan 

secara kualitatif, antara lain : 
 

1.   Identitas perusahaan tidak perlu disebutkan didalam laporan yang dipublikasikan 

2.   Sebaiknya  ada  pemberian  cindera  mata/  souvenir  sebagai  ucapan  terimakasih kepada 

responden 

3.   Penelitian harus menyertakan ijin dari Bakesbangpol daerah 

4.   Proposal seharusnya bisa dibuat lebih sederhana dan informatif 

 


