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EVALUASI INDEKS KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP  

PELAYANAN FAKULTAS TEKNIK TAHUN 2019-2020 

 

 

A. Pendahuluan 

        Fakultas Teknik Universitas Muria  Kudus memiliki komitmen yang kuat terhadap 

mutu layanan terhadap staek holders internal dan eksternal. Wujud komitmen ini adalah 

program pelayanan dimasukkan dalam Rencana Operasional setiap tahun dan dilaksanakan 

evaluasi indeks kepuasan. 

      Pelayanan terhadap mahasiswa mempunyai peranan penting dalam pembentukan 

karakter mahasiswa di fakultas Teknik. Pelayanan ini juga dapat mendorong mahasiswa 

untuk lebih giat dalam mengikuti perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan. Fakultas 

Teknik berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa untuk dapat 

mencapai prestasi internasional. 

      Evaluasi kepuasan pelayanan mahasiswa ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pelayanan. Hasilnya dapat digunakan untuk melakaukan upaya perbaikan, sehingga dapat 

diperoleh prestasi mahasiswa yang lebih baik lagi 

 

B. Metode  

Fakultas Teknik telah melaksanakan evaluasi tingkat kepuasan pelayanan mahasiswa. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap akhir tahun akademik, untuk dapat menilai kinerja pelayanan 

staf terhadap pelayanan mahasiswa. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan oleh Unit Penjaminan 

Mutu. Instrumen yang di gunakan berupa kuesioner  kepuasan pengguna dengan jumlah 7 

aspek dengan 35 butir pertanyaan.. Adapun indikator instrumen kepuasan pengguna meliputi 

aspek pelayanan penerimaan mahasiswa baru, pelayanan bidang penalaran, pelayanan bidang 

minat dan bakat, pelayanan bidang kesejahteraan, pelayanan bidang bimbingan karir bagi calon 

lulusan, dan pelayanan bidang bimbingan kewirausahaan.  

Fakultas Teknik melakukan survei terhadap mahasiswa untuk mengukur tingkat 

kepuasan pengguna bidang layanan kemahasiswaan. Adapun jumlah responden sebanyak 249 

mahasiswa. Total jumlah responden diperoleh dari teori Arikunto yakni 10 % dari jumlah total 

mahasiswa sebanyak 2488 orang. 

 

 

 



C. Hasil Evaluasi 

 Dari total jumlah kuesioner yang diberikan ke responden, 240 kuesioner yang kembali 

dan dianggap sah. Keabsahan jumlah responden dari 249 yang kembali 240 mengadopsi Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbanch, dengan koefisien keandalan 

alat ukur yang disebut alpha cron-banch. Menurut Kaplan dan Saccuzzo (1993) besarnya 

koefi-sien reliabilitas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu alat ukur 0,7. Berdasarkan hasil 

uji reliabilitas, didapatkan semua nilai koefisien alpha cornbanch di atas 0,7, dengan demikian 

alat ukur yang dipakai dalam kuesioner ini memiliki keandalan yang baik. 

Survei dilakukan melalui instrumen angket kepuasan pengguna yang disebarkan secara 

daring. Hal ini dikarenakan kondisi masih dalam pandemi COVID 19. Kategori kepuasan 

pengguna layanan kemahasiswaan memodifikasi teori Indeks Kepuasan Masyarakat.   

     Kategori Kepuasan Pengguna Layanan Kemahasiswaan 

Nilai Interval KKM Mutu Layanan 
Kinerja Unit 

Pelayanan 

25 – 43,75 D Tidak Baik 
43,76 – 62,50 C Kurang Baik 
62,51 – 81,25 B Baik 

81,26 – 100,00 A Sangat Baik 

 

Melalui instrumen kuesioner, Fakultas Teknik mampu mengetahui tingkat kepuasan 

bidang layanan kemahasiswaan. Dengan deskripsi aspek pelayanan penerimaan mahasiswa 

baru kategori sangat baik  

Aspek yang diukur yakni pelayanan penerimaan mahasiswa baru skor 87 sangat baik, 

pelayanan bidang penalaran 85 sangat baik, pelayanan bidang minat dan bakat 69 baik, 

pelayanan bidang kesejahteraan 85 sangat baik, pelayanan bidang bimbingan karir bagi calon 

lulusan 79 baik, dan pelayanan bidang bimbingan kewirausahaan 73 baik.  Hasil survei dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Hasil evaluasi rata-rata tingkat kepuasan layanan adalah 80,4 dengan kategori baik 

 

 

 

D. Rekomendasi 

Kelemahan terletak pada aspek pelayanan bidang minat dan bakat dengan indikator 

ketersediaan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi internasional dan aspek pelayanan 

bidang bimbingan karir bagi calon lulusan dengan pertanyaan ketersediaan pengembangan 

inkubator bisnis.   

Perlu peningkatan pelayanan minat dan bakat dan pembinaan bimbingan karir agar 

diperoleh prestasi tingkat internasional dan melahirkan wirausahawan baru. 

 

 

Kudus, 20 Juni 2020 

TPM 

 

 

 

Qomaruddin, ST.,MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP 

PELAYANAN FAKULTAS TEKNIK 

Keterangan: Kuesioner ini bersifat tertutup. Segala data  identitas maupun hasil kuesioner 

Anda bersifat rahasia dan terlindungi keamanannya. Mohon diisi dengan baik dan jujur karena 

hasil kesimpulan  kuesioner ini akan digunakan untuk perbaikan layanan universitas. 

Petunjuk  pengisian:  Bacalah  dengan  seksama  pernyataan  berikut  dan berilah  tanda (√) 

pada kolom kosong dengan kategori penilaian: 

 

        NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

SB B C K 

Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru 

1. Kemudahan dan kecepatan pelayanan pendaftaran di 

PMB  

    

2. Kemudahan pelayanan tes di PMB      

3. Pelayanan Sapamaba di FT     

Pelayanan Bidang Penalaran di FT 

4. Pelaksanaan Pelatihan PKM (Program Kreativitas 

Mahasiswa) 

    

5. Pelaksanaan Pelatihan Softskill (ESQ)     

6. Pelaksanaan Pelatihan Bidikmisi     

7. Pelaksanaan Pelatihan KBMI     

8. Pelaksanaan Pelatihan kompetensi mahasiswa     

Pelayanan Bidang Minat dan Bakat di FT 

9. Pelaksanaan Pembinaan ormawa     

10. Pelaksanaan Pembinaan olahraga     



 

 

 

11. Pelaksanaan Pembinaan seni      

12. Pelaksanaan Pembinaan mahasiswa berprestasi 

internasional 

    

Pelayanan Bidang Kesejahteraan di FT 

13. Pelayanan Beasiswa     

14. Pelayanan Bimbingan dan konseling     

15. Pelayanan Santunan/Asuransi     

16. Pelayanan Kesehatan     

Pelayanan Bidang Bimbingan Karir bagi Calon Lulusan FT 

17. Pelaksanaan Training of softskill     

18. Penyebaran informasi kerja     

19. Penyelenggaraan bursa kerja     

20. Pelaksanaan Bimbingan perencanaan karir       

21. Pelatihan persiapan kerja      

22. Layanan penempatan kerja      

23. Pelaksanaan Magang kerja industri     

Pelayanan Bidang Bimbingan Kewirausahaan di FT 

24. Pelayanan kuliah kewirausahaan      

25. Pelayanan praktik wirausaha     

26. Pengembangan incubator bisnis     

27. Pengembangan usaha mikro      

28. Penyelenggaraan kuliah umum kewirausahaan     

Sarana Prasarana di FT 

29. Ketersediaan dan layanan laboratorium     

30. Ketersediaan dan layanan perpustakaan     

31. Ketersediaan dan layanan parkir      

32. Ketersediaan sarana olahraga     

33. Ketersediaan sarana kesenian     

34. Ketersediaan dan layanan hotspot area     

35. Ketersediaan dan layanan ruang kelas      



 

 

 

 


