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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, berkat kuasa dan kehendak Allah yang selalu melimpahkan barakah-Nya kepada 

semua umat yang dikasihi-Nya, pengukuran kepuasan mahasiswa untuk Komponen Pelayanan 

sarana dan Prasarana, Pelayanan Dosen, Pelayanan Tenaga Kependidikan dan Pelayanan Sistem 

Informasi dengan metode pengukuran yang lebih komprehensif, baik dari sisi parameter, alat 

ukur maupun hasil pengukurannya dapat kami selesaikan.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya 

dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan hasil pengukuran kepuasan 

mahasiswa, diantaranya yaitu:  

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) yang telah memberikan 

dukungan moril dan materil 

2. Responden yaitu mahasiswa STIKIM yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

mengisi kuesioner di sela-sela kesibukan mereka menjalankan tugas akademik maupun tugas 

kemahasiswaan lainnya. 

3. Mahasiswa yang bertugas sebagai asisten lapangan dengan keuletan dan kerja kerasnya untuk 

proaktif menyebarkan skala kepuasan mahasiswa di program studi keperawatan dan profesi 

ners. 

4. Staf di STIKIM, yang telah membantu terlaksananya pengukuran ini mulai dari persiapan, 

proses pengambilan data, input data, analisa hasil sampai penulisan laporan.  

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran memang masih membutuhkan masukan dan umpan 

balik yang bersifatmembangun agarbisa segera dilakukan perbaikan secara tepat dan konstruktif. 

 

Jakarta, 14 September 2020 

 

Catur Septiawan, SKM, M.Kes 

Ketua SPMI 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

Tujuan dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa sebagai salah satu stakeholders, ada 2 Item. 

Pertama untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan tingkat kepuasan terhadap 

kinerja lembaga. Kedua untuk mendapatkan umpan balik terkait dengan upaya perbaikan secara 

berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai salah satu stakeholder 

dan yang ketiga adalah untuk menentukan komponen atau aspek kinerja lembaga yang perlu 

segera ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas. 

 

Komponen kinerja lembaga yang dinilai ada 2 kuesioner yaitu:  

1. Kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap Manajemen STIKIM meliputi :  

a. Kemudahan dalam pengurusan surat menyurat/perizinan 

b. Kemudahan dalam mendapatkan informasi akademik 

c. Kemudahan bertemu dosen 

d. Penguasaan Dosen Terhadap Materi Kuliah 

e. Kesempatan Diskusi/Latihan Perkuliahan 

f. Kejelasan Pemberian Matakuliah  

g. Sistematika Penyajian Matakuliah  

h. Kejelasan Menjawab Pertanyaan Mahasiswa 

 

Responden yang menjadi sample adalah seluruh jumlah mahasiswa aktif tahun akademik 

2019/2020 yaitu sebanyak 200 mahasiswa yang mewakili Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan 

Indonesia Maju, hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat pengisian kuesioner sebesar 100%. 

Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sample yang dapat digunakan untuk hasil 

survey ini sebanyak 200 mahasiswa. 

 

Teknik analisis yang digunakan pada survei ini adalah deskriptif statistik dengan menggunakan 

Importance Performance Analysis. Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Skala Likert 

yang digunakan sebagai berikut (1) Tidak Setuju, (2) = Cukup Setuju, (3) = Setuju dan (4) sangat 

setuju. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Evaluasi terhadap implementasi sistem mutu di lingkungan STIKIM adalah salah satu proses 

yang secara rutin dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan berjalannya sebuah 

sistem sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengukuran kepuasan mahasiswa 

sebagai salah satu stakeholder terhadap layanan yang diterimanya di lingkungan STIKIM 

merupakan bagian dari proses evaluasi tersebut yang pelaksanaannya diatur oleh SP3MI. 

B. Tujuan Pengukuran 

Tujuan dari kegiatan pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum adalah untuk menjaga 

keberlangsungan implementasi sistem mutu di STIKIM. Salah satu syarat dalam sistem 

manajemen mutu adalah umpan balik dari stakeholders sebagai acuan bagi manajemen 

dalam menyusun program kerja rutin maupun program pengembangan maupun dalam 

menentukan arah kebijakan lembaga, khususnya yang terkait dengan stakeholders.  

Secara khusus, pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa 

berdasarkan tingkat kepentingan terhadap kinerja lembaga, untuk mendapatkan umpan balik 

terkait dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa sebagai salah satu stakeholder dan untuk menentukan komponen atau aspek 

kinerja lembaga yang perlu segera ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas. 

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Persiapan untuk pengukuran kepuasan mahasiswa dimulai sejak bulan Juni 2020 dengan 

menyusun alat ukur kepuasan mahasiswa yang baru sesuai dengan hasil identifikasi 

komponen kepuasan dari pengukuran periode sebelumnya. Pelaksanaan uji coba alat ukur 

sampai dengan pengambilan data di lapangan dan entry data dilakukan bulan Juni 2020. 

Analisis data dan pelaporan hasil dilaksanakan pada bulan September 2020. Jadwal 

pelaksanaan terlampir 

D. Responden 

Total responden yang diukur tingkat kepuasannya sebanyak 115 mahasiswa yang berasal 

dari seluruh Program Studi yang ada di STIKIM, dan diambil secara acak. 

 

 



E. Komponen & Aspek Pengukuran 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja berdasar tingkat kepentingan diukur dari 

beberapa aspek yaitu:  

Kepuasan mahasiswa terhadap Dosen meliputi: 

a. Kemudahan Mengurus Perizinan  

b. Kemudahan Mendapat Informasi 

c. Kemudahan Fasilitas Bertemu Dosen 

d. Program Studi Memberikan Tanggapan 

e. Kemudahan Mengakses Informasi  

f. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan  

g. Sarana & Prasarana Pendukung Proses Belajar  

h. Dukungan Pendanaan Kegiatan Mahasiswa 

i. Tenaga Pendidik & Kependidikan yang Berkompeten 

j. Mengutamakan Service Ecxelent kepada Mahasiswa 

F. Alat Ukur dan Sistem Skoringnya 

Alat Ukur dan Sistem Skoringnya Alat ukur yang digunakan dalam survei ini berupa skala, 

yaitu Skala 1 sd skala 4, mengungkap nilai pentingnya Mengukur Kepuasan mahasiswa 

terhadap Dosen yaitu : (a) Kemudahan Mengurus Perizinan, (b) Kemudahan Mendapat 

Informasi, (c) Kemudahan Fasilitas Bertemu Dosen, (d) Program Studi Memberikan 

Tanggapan, (e) Kemudahan Mengakses Informasi, (f) Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan, 

(g) Sarana & Prasarana Pendukung Proses Belajar (h) Dukungan Pendanaan Kegiatan 

Mahasiswa, (i)  Tenaga Pendidik & Kependidikan yang Berkompeten, dan (j) 

Mengutamakan Service Ecxelent kepada Mahasiswa. 

Sistem penilaian untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dan fasilitas 

dengan menggunakan Skala Likert dengan 4 alternatif pilihan jawaban, yang bergerak dari 

angka 1 (Sangat Tidak Puas) sampai dengan 4 (Sangat Puas) . Data tingkat kepuasan 

mahasiswa berdasarkan tingkat kepentingan berupa rerata nilai kepentingan dan rerata nilai 

kepuasan dan nilai perbedaan kinerja antara kepentingan dengan kepuasan. Semakin besar 

angka, maka semakin tinggi nilai kepentingan atau kepuasan dan berlaku sebaliknya.  

 



Format pelaporan untuk hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan tingkat 

kepentingan untuk 2 komponen:  

1. Executive Summary 

2. Bab I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Tujuan, Waktu Pelaksanaan, 

Responden, Aspek/Komponen yang diukur, Alat Ukur & Sistem Skoring, serta 

sistematika pelaporan 

3. Bab II Hasil & Pembahasan 

4. Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi 



BAB II 

HASIL & PEMBAHASAN 

 

A. Kemudahan untuk permohonan perijinan dalam surat menyurat  

Kemudahan yang paling mendasar adalah bagaimana kemudahan mahasiswa dalam hal 

yang menyangkut perijinan surat-menyurat. Dalamhal ini STIKIM ingin melihat apakah 

kepuasan mahasiswa akan hal itu sudah memenuhi. 

Gambar 1: Kemudahan untuk permohonan perijinan dalam surat menyurat 

 

Mayoritas responden menjawab tata cara perizinan yang ada di STIKIM sudah baik, hal 

ini dibuktikan dari kesimpulan jawaban respon yang menjawab “Puas” dan “Sangat 

Puas”. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak STIKIM agar kedepanya mampu 

meningkatkan pelayanan manajemen yang ada di STIKIM, khususnya pada aspek 

mahasiswa dalam mendapatkan permohonan perijinan surat-menyurat 

B. Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang akademik dan non akademik 

Berbicara terkait aspek informasi, mahasiswa harus selalu mendapatkan info-info 

terupdate baik dalam hal akademik, maupun non akademik. Jika informasi dapat diaskses 

secara mudah oleh mahasiswa tentunya hal itu akan membantu mahasiswa dalam 

mempermudah proses perkuliahanya. Oleh karena itu, STIKIM ingin melihat bagaimana 

kemudahn mahasiswa dalam mendapatkan informasi terkait akademik dan non akademik. 

Gambar 2: Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang akademik dan non 

akademik  



 
Dari diagram diatas dapat menggambarkan bahwasanya mayoritas responden menjawab 

dan merasa “Puas” dalam kemudahan mendapatkan informasi akademik dan non 

akademik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan STIKIM dalam hal menjamin 

mahasiswa mendapatkan informasi akademik dan non akademik sudah dirasa cukup. 

C. Kemudahan Fasilitas Bertemu Dosen 

Setiap permasalahan mahasiswa harus segera di respon dengan cepat, hal itulah yang 

ingin di ukur oleh STIKIM bagaimana setiap mahasiswa mendapatkan hak nya untuk 

dapat langsung bertemu dosen ataupun penanggung jawab program studinya dalam 

membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. 

 
Gambar 3: Kemudahan Fasilitas Bertemu Dosen 



Dalam survei ini didapatkan hasil bahwasanya mahasiswa/responden telah merasa “Puas” 

dengan fasilitas yang diberikan STIKIM untuk bertemu dengan dosen ataupun 

penanggung jawab program studi dalam sama-sama menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa baik masalah akademik maupun non akademik. 

D. Program Studi Memberikan Tanggapan 

Setiap permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa harus sesegera mungkin 

mendapatkan tanggapan oleh dosen maupun penanggung jawab program studinya, dalam 

hal ini biasanya program studi akan penunjuk seorang dosen menjadi pembimbing 

akademik untuk dapat merespon secepat mungkin keluhan yang dialami oleh mahasiswa 

dibawah program studinya. 

 
Gambar 4: Program Studi Memberikan tanggapan 

Dari hasil survey didapatkan hasil mayoritas mahasiswa menjawab “Puas” dengan respon 

cepat yang diberikan oleh dosen atau penanggung jawab program studi yang 

bersangkutan. 

E. Kemudahan Mengakses Informasi 

tidak dapat dipungkiri sistem informasi yang mudah diakses dapat membantu mahasiswa 

dalam merespon dengan segera informasi-informasi yang berkaitan dengan kampus 

STIKIM. Untuk itu STIKIM ingin melihat seperti apa kemudahan dalam mengakses 

informasi yang diberikan oleh kampus.  



 
Gambar 5: Kemudahan Mengakses Informasi 

Secara umum dari hasil survey terkait kemudahan mahasiswa mengakses informasi dari 

kampus, responden memberikan penilaian “Puas” dan “Sangat Puas”. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwasanya sejauh ini segala macam informasi yang ada dan diberikan oleh 

STIKIM mudah untuk di akses oleh mahasiswa atau responden secara langsung. 

F. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan 

Keunggulan dari masing-masing program studi juga ditunjang dengan tercapai atau 

tidaknya fasilitas kegiatan mahasiswa dengan pihak esternal. Untuk itu, STIKIM ingin 

melihat sejauh mana tingkat kepuasan responden terkait fasilitas kegiatan yang telah 

disediakan oleh STIKIM 

 



Gambar 6: Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan 

Secara umum dari seurvei ini dapat dilihat mayoritas responden menjawab “Puas” 

dengan fasilitas kegiatan mahasiswa yang diberikan oleh STIKIM 

G. Sarana & Prasarana Pendukung Proses Belajar 

Tercapainya proses belajar mengajar yang baik ditunjang oleh terpenuhinya  sarana dan 

prasarana dari prose belajar mengajar tersebut. Oleh karena itu, STIKIM ingin melihat 

tingkat kepuasan dari mahasiwa terkait sarana & prasarana yang sudah dimiliki oleh 

STIKIM sendiri. 

Gambar 7: Sarana & Prasarana Pendukung Proses Belajar 

 

dari hasil survey yang telah dilakukan, mayoritas responden menjawab “Sangat Puas” 

terkait sarana dan prasarana yang telah difasilitasi oleh STIKIM dalam menunjang proses 

belajar mengajar. Hal ini sudah dirasa sangat baik dan harus terus dipertahankan serta 

ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

H. Dukungan Pendanaan Kegiatan Mahasiswa 

Tidak dapat dipungkiri semakin banyaknya kegiatan mahasiswa maka akan berdampak 

pada kebutuhan anggaran dan pendanaan yang harus terpenuhi. Agar menjadi evaluasi 

untuk peningkatan kegiatan mahasiswa dikemudian harinya. 

Gambar 8 : Dukungan Pendanaan Kegiatan Mahasiswa 

 

 



 

  

 

dari hasil survey yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwasanya mahasiswa 

mayoritas menjawab “Sangat Puas” terkait dukungan pendanaan yang  diberikan oleh 

STIKIM. Hal ini akan semakin memberikan motivasi bagi responden untuk semakin 

meningkatkan kegiatan – kegiatan yang diikuti. 

I. Tenaga Pendidik & Kependidikan yang Berkompeten 

Semakin berkompetenya tenaga pendidik dan kependidikan, maka akan membuat proses 

transfer knowledge kepada mahasiswa akan semakib berkualitas. Hal ini lah yang ingin 

dilihat oleh STIKIM sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik & 

kependidikanya dalam memeberikan pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa nya. 

Gambar 9: Tenaga Pendidik & Kependidikan yang Berkompeten 



 

dari hasil survey yang telah dilakukan, mayoritas responden menjawab “Puas” dan 

“Sangat Puas” terkait kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki oleh 

STIKIM. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa STIKIM telah memenuhi kebutuhan 

responden tersebut, dan berupaya untuk selalu menjaga kompetensi dari para tenaga 

pendidik dan kependidikanya. 

J. Mengutamakan Service Ecxelent kepada Mahasiswa 

Kecakapan dari pelayanan yang diberikan menjadi tolak ukur sebuah manajemen yang 

baik. Oleh karena itu STIKIM ingin melihat sejauh mana kepuasan mahasiswa terkait 

pelayanan manajemen yang telah diberikan oleh STIKIM. 

Gambar 10 : Mengutamakan Service Ecxelent kepada Mahasiswa 

 



 

Dari hasil survey yang dilakukan, didapatkan mayoritas responden memberikan penilaian 

“Puas” terkait pelayanan manajemen yang diberikan oleh STIKIM. Dari adanya hasil 

survey ini, diharapkan STIKIM dapat terus meningkatkan dan mempertahankan 

pelayanan untuk mahasiswanya. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa yang telah 

dilaksanakan 2019/2020 adalah sebagai berikut:  

1. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan Penunjang meliputi: 

a. Kemudahan untuk permohonan perijinan dalam surat menyurat 

Mayoritas responden menjawab tata cara perizinan yang ada di STIKIM sudah 

baik, hal ini dibuktikan dari kesimpulan jawaban respon yang menjawab “Puas” dan 

“Sangat Puas”. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak STIKIM agar kedepanya 

mampu meningkatkan pelayanan manajemen yang ada di STIKIM, khususnya pada 

aspek mahasiswa dalam mendapatkan permohonan perijinan surat-menyurat 

b. Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang akademik dan non 

akademik 

Dari diagram diatas dapat menggambarkan bahwasanya mayoritas responden 

menjawab dan merasa “Puas” dalam kemudahan mendapatkan informasi akademik 

dan non akademik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan STIKIM dalam hal 

menjamin mahasiswa mendapatkan informasi akademik dan non akademik sudah 

dirasa cukup. 

c. Manajemen STIKIM memberikan fasilitas dan kemudahan untuk bertemu 

dengan dosen dan penanggungjawab program studi 

Dalam survei ini didapatkan hasil bahwasanya mahasiswa/responden telah merasa 

“Puas” dengan fasilitas yang diberikan STIKIM untuk bertemu dengan dosen 

ataupun penanggung jawab program studi dalam sama-sama menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa baik masalah akademik maupun non 

akademik..  

d. Program studi memberikan tanggapan yang cepat dan baik terhadap keluhan 

mahasiswa 



Dari hasil survey didapatkan hasil mayoritas mahasiswa menjawab “Puas” dengan 

respon cepat yang diberikan oleh dosen atau penanggung jawab program studi yang 

bersangkutan. 

e. Manajemen STIKIM memiliki sistem informasi yang mudah di akses 

Secara umum dari hasil survey terkait kemudahan mahasiswa mengakses 

informasi dari kampus, responden memberikan penilaian “Puas” dan “Sangat Puas”. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya sejauh ini segala macam informasi yang ada 

dan diberikan oleh STIKIM mudah untuk di akses oleh mahasiswa atau responden 

secara langsung. 

f. Manajemen STIKIM memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan dengan pihak 

eksternal 

Secara umum dari seurvei ini dapat dilihat mayoritas responden menjawab “Puas” 

dengan fasilitas kegiatan mahasiswa yang diberikan oleh STIKIM. 

g. Sarana dan prasaran yanga da mendukung proses pembelajaran 

dari hasil survey yang telah dilakukan, mayoritas responden menjawab “Sangat 

Puas” terkait sarana dan prasarana yang telah difasilitasi oleh STIKIM dalam 

menunjang proses belajar mengajar. Hal ini sudah dirasa sangat baik dan harus terus 

dipertahankan serta ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

h. Manajemen STIKIM memberikan dukungan pendanaan yang proposional 

untuk kegiatan kemahasiswaan 

dari hasil survey yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwasanya mahasiswa 

mayoritas menjawab “Sangat Puas” terkait dukungan pendanaan yang  diberikan 

oleh STIKIM. Hal ini akan semakin memberikan motivasi bagi responden untuk 

semakin meningkatkan kegiatan – kegiatan yang diikuti. 

i. STIKIM memiliki SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten 

dari hasil survey yang telah dilakukan, mayoritas responden menjawab “Puas” 

dan “Sangat Puas” terkait kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang 

dimiliki oleh STIKIM. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa STIKIM telah 

memenuhi kebutuhan responden tersebut, dan berupaya untuk selalu menjaga 

kompetensi dari para tenaga pendidik dan kependidikanya. 

j. Manajemen STIKIM mengutamakan service excelent kepada mahasiswa 



Dari hasil survey yang dilakukan, didapatkan mayoritas responden memberikan 

penilaian “Puas” terkait pelayanan manajemen yang diberikan oleh STIKIM. Dari 

adanya hasil survey ini, diharapkan STIKIM dapat terus meningkatkan dan 

mempertahankan pelayanan untuk mahasiswanya.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran untuk perbaikan sistem 

manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 

1. Respon Dosen Dalam Menanggapi Keluhan Mahasiswa 

Untuk mengantisipasi keluhan dari mahasiswa secara cepat, program studi terkait harus 

menunjuk salah satu dosen menajdi pembimbing akademik. Dan disesuaikan dengan 

jumlah daya tampung dosen berbanding mahasiswa agar proses penyampaian keluhan 

mahasiswa menjadi lebih responsive. 

2. Pendanaan Kegiatan Mahasiswa 

a. Disarankan pihak manajemen lebih memperhatikan pendanaan dari setiap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan.   

b. Menambah wawasan terkait kegiatan mahasiswa menjadi lebih aktif 

c. Jika dana yang diberikan kurang, mahasiswa dapat membahas hal tersebut kepada 

bagian kemahasiswaan kampus agar mendapatkan solusi nya. 



BAB IV 

RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan saran yang telah disampaikan, maka rencana tindak lanjut yang berhasil dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

a. Waktu luang dosen untuk memperhatikan aspirasi dan keluhan mahasiswanya 

b. Penunjukan pembimbing akademik pada setiap program studi 

c. Koordinator program studi membantu tugas pembimbing akademik 

d. Pendanaan harus sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan 

e. Menambah wawasan terkait jenis kegiatan kemahasiswaan 

 

Untuk meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan penunjang 

serta kepuasan dosen terhadap mahasiswa, maka STIKIM melakukan strategi sebagai berikut:  

a. Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan tentang manajemen pelayanan prima. 

b. Meningkatkan disiplin dan berkinerja tinggi.  

c. Menyelesaikan permasalahan mahasiswa dan dosen (one day services). Permasalahan 

diselesaikan dalam waktu 1 hari. Apabila dalam 1 hari tidak terselesaikan maka harus 

dilaporkan ke Kepala Bagian, apabila dalam 2 hari belum terselesaikan maka harus 

dilaporkan ke Wakil Ketua. Selanjutnya apabila permasalahan belum terselesaikan maka 

dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Ketua Sekolah Tinggi.  

d. Menambah dan menjaga fasilitas sarana publik lainnya (mushola, parkir, BEM, ruang 

UKM).  

 

 

Jakarta, 14  September 2020 

Disiapkan oleh,       Diketahui oleh, 

SP3MI         Plt. Ketua STIKIM 

 

  

 

Catur Septiawan, SKM, M.Kes          Dr. Astrid Novita, SKM., MKM 



Lampiran. 

ANGKET/KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PENGGUNA 

Tahun 2020 

 

Identitas Responden 

1. Prodi   : ………………………………… 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki/wanita 

3. Alamat   : ………………………………… 

 

PETUNJUK UMUM: 

a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) 

b. Saudara mendapatkan kepercayaan terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi 

seluruh instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang 

sebenarnya. 

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar artinya bagi 

STIKIM guna mendapatkan masukan yang akurat dalam rangka perbaikan dan peningkatan 

pelayanan akademik kedepan.  

d. Jawaban Saudara dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif dalam bentuk 

apapun.  

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur: (1) 

tangibles (2) assurance (3) reliability (4) Responsiveness (5) Empathy (6) Sarana dan 

Prasarana 

f. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara menyilang pada kolom yang 

tersedia  

g. Ada empat alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu:  

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Cukup Setuju 

4 = Kurang Setuju 

5 = Tidak Setuju 

X 



A. Kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap Pengguna meliputi: 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

1 2 3 4 

1. 
Kemudahan untuk permohonan perijinan dalam surat 

menyurat 
        

2. 
Kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang 

akademik dan non akademik 
        

3. 

Manajemen STIKIM memberikan fasilitas dan 

kemudahan untuk bertemu dengan dosen dan 

penanggungjawab program studi 
        

4. 
Program studi memberikan tanggapan yang cepat dan 

baik terhadap keluhan mahasiswa 
        

5. 
Manajemen STIKIM memiliki sistem informasi yang 

mudah di akses 
        

6. 
Manajemen STIKIM memfasilitasi kegiatan 

kemahasiswaan dengan pihak eksternal 
        

7. 
Sarana dan prasaran yanga da mendukung proses 

pembelajaran 
        

8. 

Manajemen STIKIM memberikan dukungan 

pendanaan yang proposional untuk kegiatan 

kemahasiswaan 
        

9. 
STIKIM memiliki SDM tenaga pendidik dan 

kependidikan yang kompeten 
        

10. 
Manajemen STIKIM mengutamakan service excelent 

kepada mahasiswa 
        

  

Tuliskan saran-saran saudara dalam meningkatkan pelayanan akademik secara singkat dan jelas! 

1. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

2. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Jakarta, ………………. 

 


