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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Assalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh 

Pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat curahan rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan survei 

kepuasan tendik terhadap layanan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dapat 

terlaksana. Survei Kepuasan merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan untuk mengetahui 

seberapa baik kualitas layanan manajemen yang diberikan Bagian Tendik pada Program Studi 

Sarjana Terapan K3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM). Hasil dari Survei 

kepuasan yang diperoleh dari tendik menjadi sebuah masukan dan parameter keberhasilan maupun 

kekurangan dalam pelayanan yang diberikan. 

Bagi STIKIM, umpan balik dari Survei kepuasan tendik terhadap layanan akademik sangat 

berguna untuk pengembangan program kerja yang dimiliki unit. Survei Kepuasan Layanan juga 

menunjukan mutu dari setiap unit yang berada di STIKIM. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi semua pihak sehingga 

Survei kepuasan tendik terhadap layanan akademik dilingkungan STIKIM tahun 2021 ini dapat 

terlaksana dengan baik. 

 

Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh 

 

 

Jakarta, 26 Agustus 2021 

Penyusun 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perguruan tinggi secara keseluruhan memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan         

kepada stakeholders yang mencakup masyarakat, pemerintah, perusahaan, mahasiswa, calon 

mahasiswa serta orang tua. Perguruan tinggi melalui unitnya bertugas untuk memberikan 

pelayanan secara maksimal kepada target sasarannya sesuai fungsi struktur organisasi. 

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem mutu yang telah dijalankan di Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) adalah bagian dari proses untuk menjaga 

keberlangsungan berjalannya sistem mutu dengan standar yang sudah ditetapkan. Pengukuran 

tingkat kepuasan Tendik di lingkungan STIKIM menjadi bagian proses evaluasi pelaksanaan 

sistem mutu.  

Tendik merupakan komponen penting dalam membangun sebuah perguruan tinggi. Mutu 

pembelajaran di perguruan tinggi terwujud dari suatu proses interaksi antar tendik, mahasiswa dan 

lingkungan belajarnya serta harus didukung dengan adanya layanan akademiknya. Upaya 

peningkatan mutu pendidikan tinggi haruslah mengupayakan peningkatan mutu layanan bagi 

tendik karena bagaimanapun juga tendik tidak akan lepas dari hak dan kewajibannya sebagai 

komponen yang penting di perguruan tinggi. 

Survei kepuasan Tendik terhadap layanan akademik merupakan bagian dari program STIKIM, 

sehingga perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut survei kepuasan tersebut dapat dijadikan 

dasar dalam peningkatan mutu layanan di lingkungan STIKIM. Pelaksanaan survei kepuasan 

dosen terhadap layanan akademik di STIKIM dilaksanakan tiga tahap yaitu: 

a. Pelaksanaan kegiatan survei. 

b. Penyusunan dan pembuatan laporan hasil survei. 

c. Pemanfaatan hasil survei. 

Hasil dari Survei kepuasan tendik terhdap layanan akademik ini akan memberikan manfaat 

secara langsung terutama dalam peningkatan kulitas layanan manajemen, selain itu Survei ini 

berguna sebagai feedback untuk mengetahui pendekatan kepada tendik. 

 

B. Tujuan 

Pengukuran sistem mutu yang telah dilaksanakan terhadap kepuasan Tendik bertujuan untuk 

menjaga keberlangsungan pelaksanaan sistem mutu di STIKIM dan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan terhadap layanan yang telah ada sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi yang diperoleh akan digunakan sebagai umpan 
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balik bagi pimpinan STIKIM dalam hal peningkatan kualitas layanan dan juga untuk menyusun 

rencana program kerja pengembangan selanjutnya. 

 

C. Sasaran (Populasi dan Target) 

Sasaran survei kepuasan tendik terhadap layanan akademik adalah seluruh tendik Program 

Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) STIKIM sebanyak 12 tendik dan 

setelah dikumpulkan data yang mengisi dengan lengkap sebanyak 9 tendik.  

 

D. Waktu dan Tempat 

Waktu Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa dilakukan pada 12-14 Agustus 2021. Tendik 

mengisi survei kepuasaan pada paltform google form https://forms.gle/yoF7up3EUBTh7hAx6. 

 

E. Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah metode Survei dengan 

kuesioner online sebagai alat. Pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan terdiri dari 

pertanyaan terbuka dan tertutup. Kuesioner ini sudah disusun dan disebarkan melalui Whatsapp 

group. Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan proses pengolahan data 

dalam bentuk diagram lingkaran. 
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HASIL 

 

A. Hasil Survei Kepuasaan Tendik 

Survei kepuasan tendik terhadap layanan manajemen bidang akademik tahun 2021 meliputi 3 

aspek utama, yaitu (1) Peraturan Umum (2) Pengembangan Kompetensi, dan (3) Penghargaan 

dan Hukum. Berikut hasil survei kepuasan tendik Ps. Sarjana Terapan K3 STIKIM terhadap 

layanan akademik yang telah dilaksanakan.  

 

1. Peraturan Umum 

Tujuan survei layanan akademik terkait peraturan umum yang diperoleh dari 

seluruh tendik Progam Studi Sarjana Terapan K3 STIKIM. Hasil survei ini akan 

digunakan sebagai dasar untuk membantu strategi pengembangan layanan 

kemahasiswaan di tahun berikutnya. Secara umum hasil survei layanan pada peraturan 

umum yang berlaku pada STIKIM terdiri dari 8 pernyataan yang akan mengukur 

kepuasaan tendik, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Peraturan Penggajian 

 

Berdasarkan hasil survei layanan tendik terkait pelaksanaan peraturan penggajian 

diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas, 55,6% responden puas dan 

11,1% responden menyatakan cukup puas. Dapat disimpulkan rata-rata tendik merasa 

puas dengan peraturan penggajian tendik.  
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Gambar 2. Peraturan tentang Tunjangan Fungsional/Struktural Tendik 

 

Dari Gambar 2, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas, 55,6% 

responden puas dan 11,1% responden menyatakan cukup puas. Dapat disimpulkan rata-

rata tendik merasa puas dengan peraturan tentang tunjangan fungsional/struktural 

tendik.  

 

Gambar 3. Peraturan tentang Tunjangan Tendik. 

 

Dari Gambar 3, diketahui bahwa 22,2% responden menyatakan sangat puas 

terhadap peraturan tentang tunjangan tendik, 66,7% responden merasa puas dan 11,1% 

responden merasa cukup puas. Dapat disimpulkan sebagian besar tendik merasa puas 

terhadap peraturan tentang tunjangan kepada tendik. 
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Gambar 4. Peraturan tentang Tunjangan lain-lain 

 

Dari Gambar 4, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap peraturan tentang tunjangan lain-lain, 55,6% responden puas dan 11,1% 

responden merasa cukup puas. Dapat disimpulkan sebagian besar tendik merasa puas 

terhadap peraturan tentang tunjangan lain-lain.  

 

Gambar 5. Kesejahteraan Pegawai 

 

Dari gambar 5, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap kesejahretaan pegawai, 55,6% responden puas dan 11,1% responden merasa 

cukup puas. Dapat disimpulkan sebagian besar tendik merasa puas terhadap layanan 

kesejahteraan di STIKIM. 
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Gambar 6. Asuransi Kesehatan 

 

Dari gambar 6, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap layanan asuransi kesehatan dan 66,7% responden puas. Dapat disimpulkan 

sebagian besar tendik merasa puas terhadap layanan asuransi kesehatan di STIKIM. 

  

Gambar 7. Layanan Kesehatan 

 

Dari gambar 7, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap layanan kesehatan dan 66,7% responden puas. Dapat disimpulkan sebagian 

besar tendik merasa puas terhadap layanan kesehatan di STIKIM. 
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Gambar 8. Kenyamanan Ruang Kerja Tendik 

 

Dari gambar 8, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap layanan kesehatan, 55,6% responden puas dan 11,1% responden cukup puas. 

Dapat disimpulkan sebagian besar tendik merasa puas terhadap kenyamanan ruang kerja 

tendik di STIKIM. 

 

2. Pengembangan Kompetensi pada Layanan Tendik 
 

Tujuan survei layanan pengembangan kompetensi yang diberikan oleh pihak eksternal 

maupun internal STIKIM adalah untuk pengembangan layanan akademik pada aspek ini 

yang diperoleh seluruh tendik Progam Studi Sarjana Terapan K3 STIKIM. Hasil survei ini 

akan digunakan sebagai dasar untuk membantu strategi pengembangan layanan pengembangan 

kompetensi pada tendik di tahun berikutnya. Secara umum hasil survei layanan pada aspek ini 

terdiri dari 5 pernyataan yang akan mengukur pengembangan kompetensi pada layanan 

akademik tendik, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 
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Gambar 9. Kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui 

kursus/pelatihan/Seminar/Workshop Luar Kampus 

 

Dari gambar 9, diketahui bahwa 22,2% responden menyatakan sangat puas 

terhadap layanan Kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui 

kursus/pelatihan/Seminar/Workshop Luar Kampus, dan 77,8% responden puas. Dapat 

disimpulkan sebagian besar mahasiswa merasa puas terhadap Kesempatan untuk 

melakukan pengembangan diri melalui kursus/pelatihan/Seminar/Workshop Luar 

Kampus 

 

Gambar 10. Kesempatan untuk Studi Lanjut 

 

Dari gambar 10, diketahui bahwa 44,4% responden menyatakan sangat puas 

terhadap tersedianya kesempatan untuk studi lanjut 55,6% responden puas. Dapat 

disimpulkan sebagian besar mahasiswa merasa puas terhadap kesempatan untuk studi 

lanjut. 

  

Gambar 11. Kesempatan untuk melakukan Pengembangan diri melalui 

kursus/pelatihan/Seminar/Workshop dalam Kampus 
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Dari gambar 11, diketahui bahwa 22,2% responden menyatakan sangat puas 

terhadap kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui 

kursus/pelatihan/seminar/workshop dalam kampus, 66,7% responden puas dan 11,1% 

responden menyatakan cukup puas. Dapat disimpulkan mahasiswa merasa puas 

terhadap kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui 

kursus/pelatihan/seminar/workshop dalam kampus. 

 

Gambar 12. Layanan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi pada saat pertama 

kali bekerja di STIKIM 

 

Dari gambar , diketahui bahwa 22,2% responden menyatakan sangat puas terhadap 

layanan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi pada saat pertama kali bekerja di 

STIKIM, 66,7% responden puas dan 11,1% responden menyatakan cukup puas. Dapat 

disimpulkan mahasiswa merasa puas terhadap layanan informasi mengenai tugas pokok 

dan fungsi pada saat pertama kali bekerja di STIKIM. 

 

Gambar 13. Layanan arahan mengenai pekerjaan dari atasan unit kerja 
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Dari gambar 13, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap layanan arahan mengenai pekerjaan dari atasan unit kerja, 55,6% responden 

puas dan 11,1% responden menyatakan cukup puas. Dapat disimpulkan mahasiswa 

merasa puas terhadap layanan arahan mengenai pekerjaan dari atasan unit kerja. 

 

 

3. Penghargaan dan Hukuman 

Tujuan survei layanan penghargaan dan hukuman adalah untuk mengevaluasi 

layanan akademik pada aspek ini yang diperoleh dari seluruh tendik Progam Studi 

Sarjana Terapan K3 STIKIM. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk 

membantu strategi pengembangan layanan akademik bagi tendik di tahun berikutnya. 

Secara umum hasil survei layanan pada aspek ini terdiri dari 2 pernyataan yang akan 

mengukur penghargaan dan hukuman, adapun hasil respon tendik sebagai berikut.  

 

Gambar 14. Pemberian Penghargaan untuk Tendik Berprestasi 

 

Dari gambar 14, diketahui bahwa 33,3% responden menyatakan sangat puas 

terhadap pemberian penghargaan untuk tendik berprestasi, 55,6% responden puas dan 

11,1% responden menyatakan cukup puas. Dapat disimpulkan sebagian besar 

mahasiswa merasa puas terhadap tersedianya pemberian penghargaan untuk tendik 

perprestasi di lingkungan STIKIM. 
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Gambar 15. Pemberian Hukuman untuk Tendik 

 

Dari gambar 15, diketahui bahwa 22,2% responden menyatakan sangat puas 

terhadap pemberian hukuman untuk tendik, 66,7% responden puas dan 11,1% responden 

cukup puas. Dapat disimpulkan sebagian besar tendik merasa puas terhadap pemberian 

hukuman untuk tendik dilingkungan STIKIM. 
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PENUTUPAN 

 

 

Secara umum hasil dari survei kepuasan tendik terhadap layanan akademik yang 

diberikan oleh STIKIM menunjukan tingkat kepuasan yang baik oleh tendik Program Studi 

Sarjana Terapan K3 STIKIM angkatan 2019 dan 2020. Namun, ditemukan beberapa temuan 

yang perlu untuk dioptimalkan, meliputi : 

1. Kepuasan tendik terhadap layanan mengenai peraturan umum sebagian besar  merasa 

puas, namun yang perlu menjadi perhatian adalah peraturan tunjangan tendik perlu 

ditingkatkan lagi. 

2. Kepuasan tendik pada layanan peningkatan pengembangan kompetensi pada tendik 

sebagian besar mahasiswa merasa puas, namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah 

mendapatkan arahan mengenai pekerjaan dari atasan unit kerja, supaya terstruktur dan 

lebih terarah lagi mengenai pekerjaan yang di maksudkan. 

3. Kepuasan tendik mengenai layanan penghargaan dan hukuman rata-rata merasa puas, 

namun perlu lebih ditingkatkan lagi dalam pemberian hukuman dan penghargaan yang 

lebih seimbang lagi dengan bebannya. 



 

Tindak Lanjut 

 

1. Pelaksanaan sosialisasi terkait layanan tendik terhadap peraturan umum  

tentang peraturan tunjangan tendik melalui sosialisasi/workshop/seminar 

untuk seluruh tenaga tendik dilingkungan STIKIM IMA.  

2. Meningkatkan pengembangan kompetensi bagi tenaga tendik dilakukan 

melalui program pelatihan langsung kepada para tendik. 

3. Layanan penghargaan dan hukuman terus dilakukan pendampingan oleh 

pimpinan dan HRD bagi tendik yang berkeinginan untuk meningkatkan 

kompetensi serta memperbaiki kinerja sebagai tindak lanjut pemberiaan 

workshop. 
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