
  



A. Pendahuluan 

Pelayanan kepada mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia 

Kesdam XIV/Hasanuddin sampai saat ini sudah berjalan lancar, akan tetapi 

masih belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pengguna 

jasa khususnya para mahasiswa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data 

dukung Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), dan evaluasi perbaikan 

layanan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin, maka 

diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Evaluasi kepuasan 

mahasiswa sebagai pengguna jasa layanan di Institut Ilmu Kesehatan 

Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan mahasiswa, adalah Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap 

Layanan Institut, sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam 

XIV/Hasanuddin. 

B. Maksud dan Tujuan 

Survei Kepuasan Mahasiswa dilaksanakan secara berkala yaitu setiap 

tahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja 

layanan yang terdiri dari: 1) Proses pembelajaran oleh dosen, 2) layanan tenaga 

kependidikan, 3) layanan pengelola, dan 4) sarana dan prasarana yang 

diberikan kepada mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia sebagai 

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan pada mahasiswa selanjutnya. 

C. Sasaran 

Sebagai sasaran survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kepada mahasiswa adalah mahasiswa aktif di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan 

Pelamonia dengan melibatkan sebanyak 1098 atau 62,35% dari jumlah total 

mahasiswa (student body) pada tahun TA. 2020/2021 genap  yaitu sebanyak 

1761 orang mahasiswa. 

D. Waktu danTempat 

1. Waktu, Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Mahasiswa 

dilakukan antara tanggal 1 Februari – 31 Maret 2020. 



2. Tempat, Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Mahasiswa 

dilaksanakan di seluruh program studi di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia 

Kesdam XIV/Hasanuddin. 

E. Metode Survei dan Pengolahan Data 

1. Instrumen yang dipergunakan berupa kuesioner. Guna memenuhi validitas 

isi dan bobot instrumen, awalnya dilakukan telaah mendalam tentang aspek-

aspek perguruan tinggi yang berhubungan dengan pelayanan akademik 

kepada mahasiswa. Selanjutnya, dari setiap aspek diuraikan lagi sub aspek 

apa saja yang dapat dijadikan indikator survei tingkat kepuasan mahasiswa. 

Dalam proses pembuatan dan penyiapan kuesioner survei kepuasan 

mahasiswa di menghasilkan instrumen kepuasan mahasiswa sebanyak 6 

(enam) aspek yang tersebar dalam 94 butir indikator kepuasan, yaitu 

terhadap: (1) Proses Pembelajaran ada 8 butir; (2) Layanan Kemahasiswaan 

ada 7 butir; (3) Layanan Perpustakaan ada 16 butir; (4) Layanan 

Administrasi Akademik ada 20 butir; (5) Layanan Sarana dan Prasarana ada 

26 butir; dan (6) Layanan Keuangan ada 17 butir. 

2. Kuesioner dimaksud digunakan setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha dengan signifikansi 5%. Metode 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

3. Kesahihan (validitas) instrumen diujicobakan kepada 50 orang mahasiswa 

yang mewakili masing-masing fakultas di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia 

pada tanggal 18 Nopember 2017. 

4. Hasil akhir pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan semua item 

kuesioner sebanyak 94 butir dinyatakan valid untuk digunakan. 

Hasil survei kepuasan mahasiswa dihitung berdasarkan jumlah jawaban 

mahasiswa terhadap alternatif pilihan jawaban yaitu nilai 1 = sangat tidak setuju, 

nilai 2 = tidak setuju, nilai 3 = setuju, dan nilai 4 = sangat setuju. Selanjutnya nilai 

jawaban tersebut diakumulasi untuk setiap jenis butir pernyataan pada setiap 

jenis layanan yang disurvei, dan setelah itu nilai akumulasi tersebut dihitung 

dalam bentuk persentase pada setiap butir pernyataan dan jenis layanan yang 

ada. Nilai persentase tersebut kemudian diasumsikan sebagai tingkat kepuasan 

mahasiswa. 



F. Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa 

Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan Institut Ilmu Kesehatan 

Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin yang terdiri dari: 1) Proses pembelajaran 

oleh dosen, 2) layanan tenaga kependidikan, 3) layanan pengelola, dan 4) 

sarana dan prasarana, yang dilaksanakan pada setiap akhir semester berjalan. 

Berikut hasil survei kepuasan mahasiswa untuk periode semester genap TA. 

2020/2021. Dari sebanyak 1761 mahasiswa aktif Institut Ilmu Kesehatan 

Pelamonia yang terdiri dari 4 program studi diambil sampel sebagai responden 

sejumlah 1098 mahasiswa. 

G. Profil Responden 
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H. Proses Pembelajaran 

Tujuan survei ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan proses pembelajaran oleh dosen di Institut Ilmu Kesehatan 

Pelamonia. Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai acuan dalam 

meningkatkan kualitas layanan pada proses pembelajaran oleh dosen di Institut 

Ilmu Kesehatan Pelamonia. Secara umum hasil survei kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:  sebanyak 

63,2% mahasiswa menyatakan pelayanan proses pembelajaran yang diberikan 

oleh dosen di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia sangat baik, dan hanya 0,5% 

mahasiswa yang merasa kurang puas terhadap proses pembelajaran di Institut 

Ilmu Kesehatan Pelamonia. 

 

 

 

 

Gambar 1 Hasil Survei kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran 

 

Hasil analisa kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan 

oleh dosen terdiri dari 18 indikator sebagai berikut: 

No. Indikator Nilai 

1 Kejelasan tujuan pembelajaran setiap mata kuliah 3,59 

2 Kesesuaian materi perkuliahan dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) 

3,62 
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3 Kemampuan dosen memberikan materi ajar 3,65 

4 Kesesuaian materi ujian dengan materi kuliah/materi 

praktikum 

3,59 

5 Kelengkapan materi praktikum yang diberikan 3,56 

6 Kemampuan asisten dalam membimbing praktikum 3,53 

7 Kemampuan asisten menanggapi pertanyaan mahasiswa 

saat praktikum 

3,62 

8 Informasi jadwal praktikum, response dll 3,50 

9 Ketersediaan modul/handout/bahan kuliah 3,50 

10 Dosen memotivasi mahasiswa berpartisipasi aktif dalam 

perkuliahan 

3,76 

11 Kemampuan dosen menumbuhkan semangat belajar 3,66 

12 Kemampuan dosen dalam menjaga suasana perkuliahan 

yang kondusif 

3,62 

13 Kehadiran dosen di kelas sesuai dengan jadwal 3,26 

14 Alokasi waktu mengajar dosen sesuai alokasi waktu yang 

ditentukan 

3,33 

15 Kesempatan berdiskusi/bertanya dalam perkuliahan 3,72 

16 Kesempatan mendapatkan umpanbalik/masuk 

tugas/ujian 

3,66 

17 Kemampuan dosen member contoh yang relevan 3,67 

18 Kemampuan dosen menanggapi pertanyaan atau 

Pendapat mahasiswa 

3,74 

 

I. Layanan Tenaga Kependidikan 

Tujuan survei ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan tenaga kependidikan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. 

Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas 

layanan tenaga kependidikan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Secara 

umum hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan 

adalah sebagai berikut: sebanyak 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap 

layanan kemahasiswaan yang diberikan oleh Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, 

dan hanya 25% mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap layanan 



kemahasiswaan di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. 

 

Gambar 2 Hasil Survei kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Tenaga 

Kependidikan 

 

Hasil analisa kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan 

oleh Tenaga Kependidikan terdiri dari 8 indikator sebagai berikut: 

No. Indikator Nilai 

1 Bagian keuangan memberikan informasi tentang 

pembayaran SPP dll 

3,71 

2 Bagian kemahasiswaan memberikan informasi terkait 

kegiatan kemahasiswaan.  

3,65 

3 Bagian administrasi akademik meberikan informasi 

administrasi penilaian, surat keterangan kuliah serta surat 

keterangan lain yang dibutuhkan mahasiswa terkait 

administrasi akademik, KRS, KHS, jadwal kuliah. 

3,68 

4 Bagian perpustakaan memberikan layanan kepustakaan 

dari peminjaman sampai dengan pengembalian bahan 

pustaka 

3,59 

5 Bagian akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan 

laboratorium memberikan layanan yang cepat sesuai 

kebutuhan mahasiswa 

3,60 
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6 Bagian akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan 

laboratorium menjalankan SOP sebagaimana SOP yang 

telah disosialisasikan kepada mahasiswa 

3,63 

7 Kecepatan layanan administrasi kepada mahasiswa 3,59 

8 Respon tenaga kependidikan terhadap kendala 

administrasi/kendala terkait layanan non akademik 

kepada mahasiswa 

3,61 

 

J. Layanan Pengelola 

Tujuan survei ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan oleh pengelola di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Hasil dari 

survei ini akan digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas layanan 

oleh pengelola di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Secara umum hasil survei 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan oleh pengelola adalah sebagai berikut: 

sebanyak 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan kemahasiswaan 

yang diberikan oleh Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, dan hanya 25% 

mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap layanan kemahasiswaan di Institut 

Ilmu Kesehatan Pelamonia. 

 

 

Gambar 3 Hasil Survei kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan oleh 

pengelola 
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Hasil analisa kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan 

oleh pengelola terdiri dari 4 indikator sebagai berikut: 

No. Indikator Nilai 

1 IIK Pelamonia memberikan pelayanan dan kejelasan 

pada mahasiswa yang terinformasikan secara  

3,64 

2 IIK Pelamonia memberiakan servis/pelayanan terbaik 

kepada mahasiswa seperti pelayanan informasi 

akademik dan non akademik lainnya 

3,65 

3 IIK Pelamonia memberikan informsi kepastian berupa 

SOP pelayanan yang disampaikan kepada mahasiswa 

3,64 

4 IIK Pelamonia memberikan pelayanan kepada kendala 

yang ditemukan oleh mahasiswa seperti kendala 

keuangan, kendala pribadi dalam mengikuti perkuliahan 

3,63 

 

K. Sarana dan Prasarana 

Tujuan survei ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa terhadap 

sarana dan prasarana di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Hasil dari survei ini akan 

digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di 

Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Secara umum hasil survei kepuasan mahasiswa 

terhadap sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: sebanyak 62,25% 

mahasiswa menyatakan sarana dan prasarana  yang terdapat di Institut Ilmu 

Kesehatan Pelamonia sangat baik, dan hanya 1,64% mahasiswa yang merasa 

kurang puas terhadap sarana dan prasarana di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. 



 

Gambar 3 Hasil Survei kepuasan Mahasiswa Terhadap Sarana dan Prasarana 

 

Hasil analisa kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana 

terdiri dari 4 indikator sebagai berikut: 

No. Indikator Nilai 

1 IIK Pelamonia memberikan fasilitas sarana prasarana 

yang dibutuhkan mahasiswa dalam pengembangan 

bakat dan minat (jenis lapangan olah raga, serta 

fasilitas) 

3,62 

2 IIK Pelamonia/Prodi DIII Kebidanan menyediakan 

fasilitas jaringan internet serta jaringan IT sesuai 

dengaan kebutuhan mahasiswa minimal 0,5 Kbps 

3,39 

3 IIK Pelamonia memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk meningkatkan kompetensi baik terjadwal maupun 

mandiri (prak mandiri, jadwal olahraga, UKM, diluar jam 

yang telah ditetapkan) 

3,56 

4 IIK Pelamonia melakukan perbaikan dan perawatan 

atas sarana prasarana yang digunakan oleh mahasiswa  

3,63 
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L. Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan dari hasil survey  tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin, 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pada semester genap TA. 2020/2021 tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran oleh dosen, layanan oleh 

tenaga kependidikan, layanan oleh pengelola maupun sarana dan prasana 

dengan nilai rata-rata 3,60%. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa 

terhadap layanan yang terdapat di IIK Pelamonoia mendekati sangat baik atau 

sangat puas. 

Berdasarkan dari hasil Survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan, diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut : 

1. Menghimbau dan mengupayakan agar kehadiran dosen di kelas sesuai 

dengan jadwal. 

2. Meningkatkan fasilitas layanan internet dalam mendukung proses 

pembelajaran mahasiswa di Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam 

XIV/Hasanuddin 
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M. Penutup 

Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan Institut Ilmu Kesehatan 

Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin menunjukkan bahwa secara rata-rata 

mahasiswa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Institut Ilmu 

Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin. Hal ini harus menjadi bahan 

masukan berharga bagi Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam 

XIV/Hasanuddin meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. 


