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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan
ini dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun guna memperoleh
informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Politeknik Negeri
Lhokseumawe terutama bagi mahasiswa secara berkelanjutan.
Laporan ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak yang kami tidak dapat sebutkan satu
per-satu. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima
kasih kepada seluruh pihak yang telah turut mendukung suksesnya
pelaksanaan program ini, sehingga akhirnya dapat dilakukan dengan
lancar, sebagai berikut:
1. Direktur
2. Para Pembantu Direktur
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Program Studi
5. Mahasiswa seluruh Jurusan
6. UJM MONEV
7. Seluruh pihak terkait yang telah ikut berpartisipasi.
Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa laporan ini
masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik dari segenap
pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini.

Buketrata, 5 November 2015
Tim Penyusun
UJM Monev PNL
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1

BAB

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Keberadaan mahasiswa merupakan ujung tombak bagi sebuah
perguruan tinggi. Demikian pula halnya dengan PNL yang
merupakan bagian dari keberadaan mahasiswa yang sangat
dibutuhkan dalam rangka menciptakan generasi yang memiliki
kualitas dan kuantitas berguna bagi Negara. PNL sangat konsisten
dalam meningkatkan kualitas mahasiswa, karena melalui mahasiswa
akan tercipta rantai nilai yang tidak akan pernah terputus sepanjang
generasi.
Mahasiswa bagi PNL merupakan bagian asset yang sangat bernilai,
sehingga kebutuhan-kebutuhan mahasiswa menjadi satu tolok ukur
bagi keberhasilan PNL baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Diantara berbagai keragaman kebutuhan tersebut, maka muatan
yang terkandung didalamnya menjadi satu hal yang harus dapat
diukur dan dipertanggungjawabkan. Melalui pemahaman terhadap
berbagai sisi kebutuhan mahasiswa maka perlu dicermati bagian
mana saja yang merupakan prioritas dan perlu ditingkatkan
kualitasnya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak
manajemen.
Mengacu pada hal diatas, maka melalui survei kepuasan bagi
mahasiswa yang berada di lingkungan PNL, akan dapat diketahui
hal-hal yang mungkin dapat dilaksanakan atau dipertahankan,
sampai pada hal-hal yang harus ditingkatkan atau diperbaiki. Survei
yang dilakukan merupakan wujud dari evaluasi bagi mahasiswa
sebagai pengguna jasa layanan kampus PNL secara keseluruhan.
Dengan demikian akan sangat mudah bagi pihak lembaga dalam
melakukan berbagai tindakan yang langsung berhubungan dengan
peningkatan kualitas layanan. Kualitas layanan yang akan disurvei
mencakup 6 (enam) bagian yang saling terkait yaitu aspek
akademik, ketersediaan sarana dan prasarana, kegiatan
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kemahasiswaan,
kualitas
perbaikan maupun saran.
1.2.

pelayanan,

kesinambungan

serta

Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan pada enam hal yaitu sebagai
berikut:
a. Seberapa besar aspek akademik mampu memberikan tingkat
kepuasan bagi mahasiswa?
b. Seberapa besar ketersediaan sarana dan prasarana mampu
memberikan tingkat kepuasan bagi mahasiswa?
c. Seberapa besar kegiatan kemahasiswaan mampu memberikan
tingkat kepuasan bagi mahasiswa?
d. Seberapa besar kuaitas pelayanan mampu memberikan tingkat
kepuasan bagi mahasiswa?
e. Seberapa besar kesinambungan sistem pelayanan mampu
memberikan tingkat kepuasan bagi mahasiswa?
f. Bagaimana perbaikan dan saran mahasiswa mampu mendorong
perbaikan seluruh aspek layanan?

1.3.

Tujuan Kegiatan
Survei ini dilakukan setiap tahun secara berkala dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan seluruh aparatur
kampus bagi mahasiswa serta hal-hal lain terkait layanan
kemahasiswaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan pada masa selanjutnya.

1.4.

Manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan survei ini akan berdampak pada hal-hal sebagai
berikut:
a. Mahasiswa; sebagai penerima jasa layanan yang akan
mendorong kinerja pembelajaran serta kualitas bagi diri
mahasiswa.
b. Aparatur kampus; sebagai pemberi jasa layanan berfungsi untuk
menentukan kinerja operasional dalam rangka perbaikan serta
menentukan arah kerja selanjutnya.
c. Lembaga/manajemen; menjadi dasar dalam penentuan
kebijakan
atau
pengambilan
keputusan
yang
berkesinambungan.
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1.5.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan survei dilakukan pada bulan Juli 2015 s/d Oktober 2015
di kampus Politeknik negeri Lhokseumawe, tepatnya diseluruh
Jurusan yang terdiri dari 17 Program Studi.

1.6.

Sasaran
Sebagai sasaran survei, yaitu mahasiswa yang mewakili pada seluruh
Jurusan dan pada seluruh tingkatan. Penentuan sasaran lebih
dikarenakan pertimbangan bahwa pelayanan kemahasiswaan
dinikmati atau dirasakan oleh seluruh mahasiswa, tanpa melihat
tingkatan atau status keberadaan seorang mahasiswa.
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2

BAB

METODOLOGI
2.1.

Variabel Survei
Dalam melaksanakan survei, pihak UJM Monev menentukan variabel
survei yang terdiri dari beberapa indikator setiap variabel. Berikut
akan dijelaskan masing-masing variabel tersebut yaitu:
a. Aspek akademik; muatan pada aspek akademik merupakan
bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dengan
mengacu pada standar secara umum yang digunakan oleh
setiap perguruan tinggi. Aspek ini menjadi bagian utama dari
enam bagian yang meliputi: proses pendaftaran mahasiswa baru,
sistem seleksi penerimaan, pendaftaran ulang mahasiswa, sistem
pembayaran SPP, metode pengajaran staf/dosen, sistem
pembelajaran praktik/laboratorium/bengkel, sistem penilaian
semester, proses konsultasi dan bimbingan akademik, dan akses
website jurusan.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana; merupakan susunan indikator
dengan melihat ketersediaan sejumlah sarana maupun prasarana
yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe. Pentingnya
aspek ini lebih di dasari kepada kenyamanan, ketenangan,
maupun kecukupan terhadap fasilitas yang seharusnya dimiliki
oleh lembaga. Indikator yang diajukan mencakup ruang belajar,
ruang praktik/laboratorium/bengkel, sarana kegiatan ekstra
kurikuler, sarana olah raga, perpustakaan, rumah ibadah, pusat
wirausaha, pelayanan kesehatan (klinik), pusat bahasa, tempat
parkir, asrama mahasiswa, toilet umum, keamanan, dan
lingkungan sekitar kampus.
c. Kegiatan kemahasiswaan; menilai pada berbagai indikator
dengan melihat keterlibatan mahasiswa dalam kedudukan dan
fungsi organisasi kampus. Indikator penilaian meliputi organisasi
kemahasiswaan, jenis kegiatan kemahasiswaan, kegiatan
kewirausahaan, dan sumber pendanaan kegiatan.
d. Kualitas pelayanan; merupakan aspek yang mengacu pada
kualitas sumber daya baik tenaga kependidikan maupun alat
pendukung operasional. Indikator yang digunakan meliputi
sejumlah objek yang menjadi pusat layanan. Indikator kualitas
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pelayanan meliputi kompetensi sumber daya manusia, waktu
pelayanan, lokasi pelayanan, sarana pendukung, dan jumlah
pelayanan.
e. Kesinambungan;
dalam
indikator
yang
mencerminkan
kesinambungan, pertanyaan yang diajukan lebih merupakan halhal yang bersifat pada perbaikan terhadap mutu layanan.
Pertanyaan yang diajukan meliputi perbaikan sistem layanan,
prioritas layanan, dan rencana pengembangan.
f. Saran dan masukan; pada bagian ini merupakan bagian terbuka
dan sangat disarankan untuk seluruh mahasiswa agar dapat
menyumbangkan masukan atau saran yang memiliki bobot tinggi.
2.2.

Desain
Desain survei mengacu pada bentuk deskriptif kualitatif, dimana
angka-angka yang diperoleh dari hasil tabulasi data kuesioner akan
diolah terlebih dahulu dengan menggunakan program excel,
kemudian angka tersebut akan diterjemahkan ke dalam bentuk
persentase melalui penyajian tabel, grafik atau gambar tertentu.
Berikutnya akan dianalisis angka yang diperoleh menggunakan
penjelasan secara kualitatif sebagai pembahasan.

2.3.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam survei ini adalah seluruh mahasiswa yang berada
pada seluruh Program Studi, yaitu sebanyak 17 Program Studi.
Penentuan sampel yang dianggap mampu mewakili dari setiap
program studi memenuhi standar kualifikasi sebanyak 30 orang
mahasiswa / program studi. Penentuan jumlah ini lebih didasari pada
syarat keterwakilan sampel dari setiap 100 orang mahasiswa.
Menurut Roscoe, buku Research Methods for Business (1982:253)
dalam Sugiyono (2008; 74) dijelaskan yaitu “ukuran sampel yang
layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500”.
Pada umumnya setiap program studi memiliki jumlah mahasiswa
maksimal 100 orang untuk seluruh angkatan. Sehingga jumlah sampel
total yang akan disurvei yaitu sejumlah 17 x 30 mahasiswa = 510
mahasiswa. Hal ini sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan survei
yang akan dilaksanakan.
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2.4.

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan melalui :
a. Ketua Program Studi; masing-masing ketua prodi menjadi
perantara untuk diserahkan kuesioner dan setiap Prodi berhak
menentukan mahasiswa yang dipilih sebanyak 30 orang dari
berbagai angkatan.
b. Kuesioner; data yang ingin digali dari seluruh mahasiswa akan
diperoleh dari hasil jawaban melalui kuesioner yang berisikan
indikator penilaian masing-masing aspek atau bagian variabel.

2.5.

Indikator Survei
Setiap indikator survei yang dinilai dibagi dalam lima bagian serta
satu bagian terbuka yang merupakan saran perbaikan (dapat ditulis
secara kualitatif oleh responden).
Adapun indikator setiap bagian dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut
masing-masing dengan menggunakan skala semantik, dimana
setiap jawaban dibagi kedalam dua ujung sisi yang masing-masing
akan diukur melalui elastisitas jawaban responden. Skala yang
digunakan yaitu berbentuk interval dengan angka 1 s/d 10.
Tabel 2.1
Indikator Survei
Indikator
Aspek Akademik:
(1) Sistem penerimaan mhsw baru secara online
(2) Sistem seleksi mahasiswa baru
(3) Pendaftaran ulang semester
(4) Sistem pembayaran SPP
(5) Metode pengajaran Dosen
(6) Metode bengkel/laboratorium
(7) Sistem penilaian belajar
(8) Sistem penilaian seminar/TGA
(9) Sistem Informasi Akademik (nilai)
Ketersediaan Sarana dan Prasarana:
(1) Ruang kuliah
(2) Fasilitas bengkel/laboratorium
(3) Sarana pendukung ekstra kurikuler
(4) Perpustakaan
(5) Tempat ibadah
(6) Klinik
(7) Pusat bahasa
(8) Sistem parkir
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Indikator
(9) Kondisi asrama
(10) Toilet
(11) Sistem keamanan kampus
(12) Lingkungan sekitar
Kegiatan Kemahasiswaan:
(1) Keterlibatan organisasi
(2) Keterlibatan dalam kegiatan
(3) Pusat wirausaha
(4) Ketersediaan dana
Kualitas Pelayanan:
(1) Kemampuan aparatur
(2) Waktu pelayanan
(3) Kondisi tempat pelayanan
(4) Alat pendukung
(5) Sikap aparatur
Kesinambungan:
(1) Sistem pelayanan terkini
(2) Prioritas perbaikan sistem
(3) Perlunya perencanaan pengembangan
Saran/Masukan Perbaikan
Terbuka
2.6.

Aktivitas dan Jadwal Pelaksanaan
Aktivitas dan jadwal pelaksanaan kegiatan survei dapat dilihat pada
tabel 2.2. berikut ini:
Tabel 2.2
Aktivitas dan Jadwal Kegiatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8

2.7.

Aktivitas

7

Bulan
8
9

10

Persiapan administrasi
Penggandaan kuesioner
Pengiriman surat dan kuesioner ke Prodi
Pelaksanaan kegiatan
Pengumpulan data
Pengolahan data
Analisis dan interpretasi data
Pembuatan laporan akhir

Analisis Data
Analisis data hanya mengacu pada metode statistik deskriptif,
artinya melalui data yang telah dikumpulkan dan ditabulasi akan
dihitung masing-masing persentase jawaban responden terhadap
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masing-masing indikator dari 6 variabel yang ada dalam kuesioner.
Melalui program excel akan diperoleh jumlah persentase masingmasing indikator yang akan dianalisis secara kualitatif. Hal ini
tentunya akan diperkuat oleh hasil wawancara yang dirasakan perlu
dilakukan atas jawaban responden.
Hasil analisis kemudian akan diinterpretasikan dalam bentuk tabel,
diagram, maupun grafik yang memudahkan untuk dianalisis secara
kualitatif. Secara umum terdapat tiga bagian besar yang masingmasing akan dianalisis yaitu:
a. Deskripsi pelaksanaan kegiatan; menyangkut kondisi ril
dilapangan terhadap kegiatan yang dilakukan, baik kendala
maupun hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan survei.
b. Profil responden/mahasiswa; hal ini akan dianalisis jumlah
perusahaan yang mengembalikan kuesioner, dan bidang usaha,
c. Analisis indikator survei: analisis ini merupakan yang paling tajam
dan lengkap untuk seluruh indikator yang ditanyakan. Masingmasing indikator akan ditekankan/diprioritaskan pada analisis
yang mempunyai persentase tertinggi dan terendah. Hal ini
dilakukan agar dapat direkomendasi sesuai dengan skala
prioritas. Melalui kajian ini akan direkomendasikan berbagai
program yang harus dilaksanakan untuk perbaikan di masa
mendatang.
Kategorisasi penilaian terhadap seluruh indikator mengacu pada
lima kategorisasi menurut Sugiono (2009:135), sebagai berikut:
Rentang interval yaitu = 10 – 1/5 atau 1,8
Setelah dilakukan penghitungan rentang interval untuk masingmasing ketegori, maka akan diperoleh batasan interval seperti
tampak dalam tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3
Kategorisasi Nilai
No
1
2
3
4
5

Kategori Nilai
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Rentang Nilai
1 – 2,8
2,8 – 4,6
4,6 – 6,4
6,4 – 8,2
8,2 - 10
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Hasil kajian analisis yang digunakan mengacu pada rentang nilai
diatas, namun selanjutnya akan disesuaikan dengan masingmasing jawaban dari setiap indikator, untuk menentukan masingmasing kategori yang tepat.
d. Komentar/saran mahasiswa; pada bagian ini akan dikumpulkan
berbagai komentar mahasiswa yang disarankan secara tertulis.
Melalui komentar ini dapat diketahui berbagai saran atau kritikan
yang ditujukan bagi pengembangan kualitas lembaga
selanjutnya. Saran atau kritikan ini selanjutnya akan disampaikan
secara garis besar kepada pemangku kepentingan/manajemen
PNL secara tertulis yang ditembuskan kepada setiap Jurusan.
Diharapkan input ini menjadi pertimbangan bagi pihak
manajemen maupun pihak Jurusan dalam menyusun program
maupun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas
lulusan.
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3

BAB

HASIL DAN ANALISIS
3.1.

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan survei yang dilaksanakan selama 4 bulan, tepatnya sejak
Juli s/d Oktober 2015, telah memberikan hasil yang memuaskan baik
dan dukungan secara positif dari berbagai pihak. Survei kepuasan
mahasiswa yang dilakukan saat ini merupakan lanjutan kegiatan
rutin yang telah dimulai sejak tahun 2014.
Pelaksanaan tahun 2015 ini pada prinsipnya tidak terdapat jauh
perbedaan, jika dibandingkan dengan tahun 2014. Seluruh indikator
yang dipakai masih sama, serta jumlah sampel/responden yang
disurvei juga masih dari kalangan mahasiswa seluruh Jurusan di
lingkungan PNL. Namun perbedaan untuk tahun ini, hanya terletak
pada sistem pelaksanaan yang melibatkan langsung masing-masing
Ketua program studi, mulai dari penentuan sampel sampai kepada
pengumpulan data. Untuk pelaksanaan perdana yang dilakukan
pada tahun 2014 oleh pihak UJM Monev, masih dilaksanakan secara
terpusat oleh tim UJM Monev, khususnya pada proses pengumpulan
data. Namun tahun 2015 ini, pihak yang terlibat langsung diminta
bantuan ke program studi masing-masing.
Proses pelaksanaan yang memakan waktu sampai empat bulan,
telah memberikan hasil yang sangat berarti bagi pengembangan
lembaga di masa yang akan datang. Diharapkan melalui hasil yang
diperoleh, akan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam
proses pembelajaran sampai pada pelayanan yang merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga. Akhirnya tujuan
yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal, tanpa
mengurangi kualitas layanan yang wajib terus ditingkatkan.
Masih sama halnya dengan tahun 2014, tahun ini seluruh kuesioner
yang disebarkan kepada mahasiswa yang merupakan perwakilan
seluruh Prodi, berjumlah 100% kondisi terisi dan kembali. Hal ini
tentunya menjadi indikator pengolahan data yang sempurna dan
dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan manajemen.
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3.2.

Profil Responden / Mahasiswa
Responden yang telah ditetapkan berdasarkan keterwakilan setiap
program studi sebanyak 30 mahasiswa, tidak memisahkan antara
mahasiswa yang berasal dari Prodi Diploma III ataupun Diploma IV.
Demikian pula apabila mengacu pada objek survei yaitu”kepuasan
layanan”, maka tidak perlu adanya pemisahan antara mahasiswa
berdasarkan gender, dengan pertimbangan bahwa setiap layanan
berhak untuk diperoleh atau dirasakan oleh seluruh mahasiswa.
Keterwakilan yang ditentukan hanya bersifat secara keseluruhan
atau umum dalam menilai berbagai indikator yang disurvei. Hasilnya
merupakan generalisasi dari seluruh hasil jawaban responden
berdasarkan setiap indikator yang turut dinilai.
Total responden dari seluruh Program studi yaitu 17 x 30 Mahasiswa
atau sebanyak total mahasiswa 510 orang. Jumlah ini terdiri dari
program studi baik Diploma III maupun Diploma IV, serta meliputi baik
berkelamin laki-laki maupun perempuan.
Analisis Indikator Survei
Dari hasil survei yang telah dilaksanakan selama 4 bulan terhadap
enam variabel, berikut akan dijelaskan masing-masing variabel
beserta indikator survei yang memungkinkan untuk dianalisis lebih
lanjut.
3.3.1. Aspek Akademik
a. Sistem penerimaan calon mahasiswa baru secara online

Sistem Penerimaan Online
S k a l a

3.3.

9
8.5
8
7.5
7
6.5

Rata-Rata 7,89

Grafik 3.1
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Penerimaan Online
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Dari Grafik 3.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem penerimaan
calon mahasiswa baru secara online berada pada titik tertinggi
yaitu 8,57 dan titik terendah sebesar 7,2, atau angka rata-rata
yang diperoleh sebesar 7,89, dimana tingkat kepuasan berada
pada kategori “Tinggi” atau pelayanan yang diberikan semakin
“Memuaskan”.
b. Sistem seleksi mahasiswa baru

S K A L A

Sistem Seleksi Mahasiswa Baru
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rata-rata 7,48

Grafik 3.2
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa Baru
Dari Grafik 3.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem seleksi
mahasiswa baru berada pada titik tertinggi yaitu 8,73 dan titik
terendah sebesar 6, atau angka rata-rata yang diperoleh sebesar
7,48, dimana tingkat kepuasan masih berada pada kategori
“Tinggi” atau sistem yang dijalankan oleh PNL semakin “Sangat
Terbuka”.
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c. Pendaftaran ulang semester

TS (D3)
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TK
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TS (D4)

TM (D4)

10
8
6
4
2
0

TM (D3)

S K A L A

Sistem Pendaftaran Ulang Semester

Rata-rata 7,31

Grafik 3.3
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Seleksi Mahasiswa Baru
Grafik 3.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem seleksi
pendaftaran ulang semester berada pada titik tertinggi yaitu 8,80
dan titik terendah sebesar 6, atau angka yang diperoleh sebesar
6,40, dimana tingkat kepuasan masih berada pada kategori
“Tinggi” atau sistem pendaftaran ulang semester semakin
“Memudahkan”.
d. Sistem pembayaran SPP
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Grafik 3.4
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Pembayaran SPP
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Grafik 3.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem pembayaran
SPP berada pada titik tertinggi yaitu 9,23 dan titik terendah
sebesar 7,26, atau angka yang diperoleh sebesar 8,53, dimana
tingkat kepuasan berada pada kategori “Sangat Tinggi” atau
sistem pembayaran SPP mahasiswa yang bekerjasama dengan
salah satu Bank pemerintah dianggap “Sangat Perlu”.
e. Metode Pengajaran Dosen
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Grafik 3.5
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Metode Pengajaran Dosen
Grafik 3.5 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa seluruh program studi terhadap metode pengajaran
dosen di kelas angka diperoleh sebesar 6,91, dimana tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Meskipun demikian
jumlah nilai ini masih tergolong belum tinggi sekali dibandingkan
indikator sebelumnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa metode pengajaran Dosen pada umumnya sudah mulai
“Efektif”.

14 | P a g e

f. Metode Bengkel/Laboratorium
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Grafik 3.6
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Metode Bengkel/Laboratorium
Grafik 3.6 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa
seluruh
program
studi
terhadap
metode
bengkel/laboratorium diperoleh sebesar 7,21, dimana tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa metode bengkel/laboratorium yang
digunakan oleh PNL pada umumnya sudah “Sangat Mudah
Dimengerti”.
g. Sistem penilaian belajar
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Grafik 3.7
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Penilaian Belajar
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Grafik 3.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem penilaian hasil
belajar setiap semester diperoleh sebesar 7,51, dimana tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian belajar di PNL sudah
mengacu pada standar yang ditetapkan atau sudah “Standar”.
h. Sistem penilaian seminar / TGA
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Grafik 3.8
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Penilaian Belajar
Grafik 3.8 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem penilaian
Seminar/TGA diperoleh sebesar 7,53, dimana tingkat kepuasan
berada pada kategori “Tinggi”. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa sistem penilaian Seminar/TGA sudah
“Memadai”.
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i. Sistem informasi untuk nilai (SIA)

Sistem Penilaian pada SIA
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Grafik 3.9
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Penilaian Belajar
Grafik 3.9 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan rata-rata
mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem penilaian pada
Sistem Informasi Akademik (SIA) diperoleh sebesar 8,29, dimana
tingkat kepuasan berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa sistem penilaian pada
SIA“Sangat Dibutuhkan”.
3.3.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Untuk variabel ketersediaan sarana dan prasarana, terdapat 12
indikator yang dinilai, dimana masing-masing indikator tersebut
mengacu pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam proses
belajar mengajar. Indikator tersebut meliputi ruang kuliah, fasilitas
bengkel/laboratorium, sarana pendukung ekstra kurikuler,
perpustakaan, tempat ibadah, klinik, pusat bahasa, sistem parkir,
kondisi asrama, toilet, sistem kemanan kampus, dan lingkungan
sekitar.
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a. Ruang Kuliah
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Rata-rata 5,96

Grafik 3.10
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kondisi Ruang Kuliah
Grafik 3.10 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap kondisi ruang
kuliah
diperoleh sebesar 5,96, dimana tingkat kepuasan
berada pada kategori “Sedang”. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ruang kuliah belum sepenuhnya
“Nyaman”.

b. Fasilitas Bengkel/Laboratorium
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Grafik 3.11
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Fasilitas Bengkel/Laboratorium
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Grafik 3.11 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap fasilitas
bengkel/laboratorium diperoleh sebesar 7,89, dimana tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa fasilitas bengkel/laboratorium
sudah semakin memenuhi “Standar”.
c. Sarana Pendukung Ekstra Kurikuler

Sarana Pendukung Ekstra Kurikuler
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Grafik 3.12
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sarana Pendukung
Ekstra Kurikuler
Grafik 3.12 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap fasilitas sarana
pendukung ekstra kurikuler diperoleh sebesar 6,48, dimana
tingkat kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa sarana pendukung ekstra
kurikuler sudah semakin “Memadai”.
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d. Perpustakaan
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Grafik 3.13
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perpustakaan
Grafik 3.13 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap Perpustakaan
diperoleh sebesar 7,55, dimana tingkat kepuasan berada
pada kategori “Tinggi”. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kondisi perpustakaan PNL sudah semakin “Memadai”.
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Rata-rata 8,71

Grafik 3.14
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Tempat Ibadah
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Grafik 3.14 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa terhadap tempat ibadah diperoleh sebesar
8,71, dimana tingkat kepuasan berada pada kategori “Sangat
Tinggi”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi
tempat ibadah di lingkungan PNL sangat “Bersih”.
f. Klinik
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Grafik 3.15
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kondisi Kilnik
Grafik 3.15 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa terhadap Kilinik
diperoleh sebesar 7,86,
dimana tingkat kepuasan berada pada kategori “Tinggi”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi klinik di
lingkungan PNL sangat “Penting”.
g. Pusat Bahasa
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Grafik 3.16
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pusat Bahasa
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Grafik 3.16 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa terhadap Pusat Bahasa diperoleh sebesar
6,62, dimana tingkat kepuasan berada pada kategori “Tinggi”.
Dapat disimpulkan bahwa Pusat Bahasa PNL sudah mulai
“Canggih”.
h. Sistem Parkir
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Grafik 3.17
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pusat Bahasa
Grafik 3.17 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa terhadap sistem parkir diperoleh sebesar 6,10,
dimana tingkat kepuasan berada pada kategori “Sedang”.
Dapat disimpulkan bahwa sistem parkir PNL sudah cukup
“Aman”.
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Grafik 3.18
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Asrama Mahasiswa
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Grafik 3.18 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa terhadap asrama diperoleh sebesar 5,39,
dimana tingkat kepuasan berada pada kategori “Sedang”.
Dapat disimpulkan bahwa asrama mahasiswa cukup “Layak”.
j. Toilet
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Grafik 3.19
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Toilet
Grafik 3.19 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap kondisi toilet di
lingkungan PNL diperoleh sebesar 5,17, atau tingkat kepuasan
berada pada kategori “Sedang”. Dapat disimpulkan bahwa
toilet di lingkungan PNL cukup “Bersih”.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada
pemeliharaan atau perawatan toilet kampus. Diperlukan
adanya satu usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi ini
agar dapat meningkatkan kondisi kenyamanan maupun
sanitasi yang lebih baik. Disamping itu juga dibutuhkan adanya
manajemen yang lebih tearah dalam pengelolaan toilet
kampus.
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k. Sistem Keamanan Kampus
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Grafik 3.20
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Keamanan Kampus
Grafik 3.20 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem
keamanan kampus di lingkungan PNL diperoleh sebesar 5,41,
atau tingkat kepuasan berada pada kategori “Sedang”.
Dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan kampus di
lingkungan PNL cukup “Terjamin”.
l. Lingkungan Sekitar
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Grafik 3.21
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Lingkungan Sekitar Kampus
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Grafik 3.21 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap lingkungan
sekitar kampus diperoleh sebesar 6,99, atau tingkat kepuasan
berada pada kategori “Tinggi”. Dapat disimpulkan bahwa
lingkungan sekitar kampus semakin “Menyenangkan”.
3.3.3. Kegiatan Kemahasiswaan
a. Keterlibatan Organisasi
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Grafik 3.22
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keterlibatan Organisasi
Grafik 3.22 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap keterlibatan
mereka dalam berorganisasi
diperoleh sebesar 6,87, atau
tingkat kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dapat
disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam berorganisasi
dapat dikatakan “Pernah”.
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c. Keterlibatan dalam Kegiatan
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Grafik 3.23
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keterlibatan Kegiatan
Grafik 3.23 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap ketertarikan
dalam kegiatan mahasiswa diperoleh sebesar 7,02, atau
tingkat kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dapat
disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan
mahasiswa dapat dikatakan bahwa mereka umumnya
“Tertarik”.
d. Pusat Wirausaha
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Grafik 3.24
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Keberadaan Wirausaha
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Grafik 3.24 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap keberadaan
pusat wirausaha kampus diperoleh sebesar 6,89, atau tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dapat disimpulkan
bahwa keberadaan pusat wirausaha kampus dapat dikatakan
sudah memberikan “Pengaruh”.
e. Ketersediaan Dana
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Grafik 3.25
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Dana
Grafik 3.25 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap ketersediaan
dana untuk kegiatan kemahasiswaan diperoleh sebesar 6,19,
atau tingkat kepuasan berada pada kategori “Sedang”.
Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana bagi kegiatan
kemahasiswaan belum maksimal atau cukup “Memadai”.
3.3.4. Kualitas Pelayanan
Terhadap variabel kualitas pelayanan, terdapat lima indikator
yang disurvei yaitu meliputi waktu pelayanan, kondisi tempat
pelayanan, alat pendukung, dan sikap aparatur. Berikut rincian
hasil survei terhadap ahasiswa menyangkut kualitas pelayanan di
Politeknik Negeri Lhokseumawe.
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a. Kemampuan Aparatur
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Grafik 3.26
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kemampuan Aparatur
Grafik 3.26 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap kemampuan
aparatur diperoleh sebesar 6,52, atau tingkat kepuasan
berada pada kategori “Tinggi”. Dapat disimpulkan bahwa
kemampuan aparatur terhadap pelayanan mahasiswa sudah
“Sangat Baik”.
b. Waktu Pelayanan
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Grafik 3.27
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Waktu Pelayanan
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Grafik 3.27 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap waktu
pelayanan diperoleh sebesar 5,8, atau tingkat kepuasan
berada pada kategori “Sedang”. Dapat disimpulkan bahwa
waktu pelayanan terhadap mahasiswa belum “Cepat”.
c. Kondisi Tempat Pelayanan
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Rata-Rata 6,5

Grafik 3.28
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kondisi Tempat Pelayanan
Grafik 3.28 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap kondisi tempat
pelayanan diperoleh sebesar 6,5, atau tingkat kepuasan
berada pada kategori “Tinggi”. Dapat disimpulkan bahwa konisi
tempat pelayanan terhadap mahasiswa sudah “Memadai”.
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d. Alat Pendukung

Alat Pendukung
SKALA

8
6
4
2

TS (D3)

ADM

Akuntansi

KP

KPS

IT

TMJ

Elektronika

Listrik

Telkom

TKI

Migas

TK

IOI

TS (D4)

TM (D4)

TM (D3)

0

Rata-Rata 6,4

Grafik 3.29
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Alat Pendukung
Grafik 3.29 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap penyediaan alat
pendukung pembelajaran diperoleh sebesar 6,4, atau tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dapat disimpulkan
bahwa penyediaan alat pendukung pembelajaran terhadap
mahasiswa sudah “Tersedia”.
e. Sikap Aparatur
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Grafik 3.30
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sikap Aparatur
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Grafik 3.30 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap sikap aparatur
kampus diperoleh sebesar 6,2, atau tingkat kepuasan berada
pada kategori “Sedang”. Dapat disimpulkan bahwa sikap
aparatur
terhadap
pelayanan
mahasiswa
sudah
“Menyenangkan”.
3.3.5. Kesinambungan
Terhadap variabel kesinambungan, terdapat tiga indikator yang
disurveiyaitu meliputi sistem pelayanan terkini, prioritas perbaikan
sistem, dan perlunya perencanaan. Berikut rincian hasil survei
terhadap mahasiswa menyangkut kesinambungan di Politeknik
Negeri Lhokseumawe.
a. Sistem Pelayanan Terkini
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Grafik 3.31
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sistem Pelayanan Terkini
Grafik 3.31 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
rata-rata mahasiswa seluruh program studi terhadap sistem
pelayanan terkini diperoleh sebesar 7,4, atau tingkat
kepuasan berada pada kategori “Tinggi”. Dapat disimpulkan
bahwa sistem pelayanan terkini terhadap mahasiswa “Perlu
Diperbaiki”.
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b. Prioritas Perbaikan Sistem

TS (D3)

ADM

Akuntansi

IT
KPS
KP

TMJ

Listrik

Elektronika

Telkom

TKI

TK

Migas

IOI

TS (D4)

TM (D4)

9
8.8
8.6
8.4
8.2
8
7.8
7.6
7.4

TM (D3)

SKALA

Prioritas Perbaikan Sistem

Rata-Rata 8,3

Grafik 3.32
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Prioritas Perbaikan Sistem
Grafik 3.32 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap prioritas
perbaikan sistem diperoleh sebesar 8,3, atau tingkat kepuasan
berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Dapat disimpulkan bahwa
perencanaan pengembangan sistem terhadap pelayanan
mahasiswa sangat “Perlu”.
c. Perlunya Perencanaan Pengembangan
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Grafik 3.33
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perlunya Perencanaan
Pengembangan
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Grafik 3.33 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap perlunya
perencanaan pengembangan diperoleh sebesar 8,7, atau
tingkat kepuasan berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Dapat
disimpulkan bahwa prioritas perbaikan sistem terhadap
pelayanan mahasiswa sangat “Perlu”.

3.4.

Analisis Perbandingan Hasil Survei: Keseluruhan Indikator
Berikut akan dirangkum perbandingan hasil survei yang telah
dipaparkan di atas berdasarkan masing-masing variabel. Perlu
adanya kajian yang lebih lanjut oleh pihak manajemen untuk
perbaikan di masa yang akan datang terhadap masing-masing
permasalahan yang dihadapi, terutama menyangkut nilai kepuasan
mahasiswa.
a. Aspek akademik
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Grafik 3.34
Rata-rata Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Akademik
Grafik 3.24 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ratarata mahasiswa seluruh program studi terhadap aspek akademik
pada umumnya dalam kategori “Tinggi”. Namun diantara
indikator tersebut yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi
prioritas yaitu pada metode pengajaran Dosen di kelas. Angka
yang diperoleh sebesar 6,91 walaupun masih menunjukkan posisi
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tinggi, namun hal ini menjadi satu tolok ukur yang seharusnya
tidak berada pada level 6 poin saja. Sebaiknya untuk metode
pengajaran Dosen harus lebih baik sampai pada level “Sangat
Tinggi”. Ada baiknya pihak manajemen perlu memperhatikan
kembali kualitas sumber daya manusia khususnya Dosen agar
dapat di upgrade kembali melalui berbagai pelatihan, maupun
pendidikan secara umum. Pihak manajemen perlu kembali
merencanakan program-program bagi Dosen yang mengacu
pada peningkatan kualitas pengajaran.
Disamping itu, angka yang paling tinggi diperoleh pada sistem
pembayaran SPP yang bekerjasma dengan salah satu Bank atau
pihak ketiga. Hal ini ternyata sangat memudahkan bagi seluruh
mahasiswa, sehingga kerjasama yang lebih baik perlu
ditingkatkan kembali oleh PNL. Melalui hasil survei ini, diharapkan
tingkat pelayanan khususnya dalam sistem pembayaran SPP
mahasiswa, masih memungkinkan untuk dapat di upgrade
kembali melalui penggunaan sistem atau teknologi yang lebih
canggih, misalnya menggunakan sistem android yang saat ini
menjadi tren.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana
6.99
5.41
5.17
5.39
6.1
6.62

Sistem keamanan
Asrama
Pusat bahasa

7.86
8.71
7.55

Tempat ibadah
6.48

Sarana pendukung ekstra kurikuler

7.89
5.96

Ruang kuliah
0

2

4

6

8

10

S K A L A

Grafik 3.35
Rata-rata Kepuasan Mahasiswa Terhadap Ketersediaan Sarana
dan Prasarana
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Terdapat lima kelemahan seperti yang ditunjukkan pada Grafik
3.35 yang harus diperbaiki terhadap ketersediaan sarana dan
prasarana, yaitu ruang kuliah (5,96), asrama (5,39), toilet (5,17)
dan sistem keamanan (5,41) dan sistem parkir (6,10). Lima
indikator tersebut masih berada pada kategori “Sedang”.
Diantara kelima hal tersebut toilet memberikan gambaran tingkat
pelayanan yang paling memperihatikan. Demikian juga dengan
asrama, sistem keamanan yang perlu ditingkatkan kembali
maupun sistem parkir yang belum memadai.
c. Kegiatan kemahasiswaan
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Grafik 3.36
Rata-rata Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan
Kemahasiswaan
Grafik 3.36 di atas memperlihatkan angka yang paling rendah
yaitu
pada
poin
ketersediaan
dana
untuk
kegiatan
kemahasiswaan (6,19) atau berada dalam kategori “Sedang”. Hal
ini
menunjukkan
bahwa
dana
yang
tersedia
bagi
pengembangan kualitas mahasiswa masih sangat terbatas. Hal ini
perlu menjadi perhatian pihak manajemen agar mahasiswa yang
nantinya menjadi lulusan, mampu bersaing dan menunjukkan
kualitas yang diharapkan.
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d. Kualitas layanan
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Grafik 3.37
Rata-rata Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Layanan
Mengacu pada rata-rata kualitas layanan, dapat dilihat pada
Grafik 3.37 di atas bahwasanya waktu pelayanan masih
merupakan
masalah
klasik
bagi
mahasiswa.
Hal
ini
mengindikasikan bahwa masih terdapat adanya keterlambatan
dalam melayani kebutuhan mahasiswa seperti prosedur yang
masih belum efektif atau keterbatasan personil khususnya di
bagian akademik pada saat pendaftaran semester ganjil
(berbarengan sekaligus dengan mahasiswa baru).
e. Kesinambungan
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Grafik 3.38
Rata-rata Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kesinambungan
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Berdasarkan Grafik 3.38 di atas, memperlihatkan bahwa pada
umumnya kesinambungan sistem memiliki pengaruh yang sangat
besar bagi pelayanan mahasiswa. Seluruh mahasiswa sangat
setuju terhadap kesinambungan sistem dilaksanakan oleh PNL,
dalam rangka meningkatkan kualitas. Bahkan perencanaan yang
baik
menurut
mahasiswa
harus
dialkukan
sebelum
mempertimbangkan prioritas sistem yang mana terlebih dahulu
dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk sistem yang saat ini
berjalan, terdapat sistem yang mungkin sudah lebih baik dan
dapat digunakan dalam jangka panjang. Namun pada
umumnya perlu ditetapkan skala prioritas, agar diketahui sistem
mana saja yang harus dibenahi.
3.5.

Komentar/Saran Mahasiswa
Dari beberapa hasil analisis yang telah dilakukan terhadap tingkat
kepuasan mahasiswa, masih terdapat beberapa saran yang perlu
dipertimbangkan oleh pihak manajemen secara tertulis yang
disampaikan oleh mahasiswa, dan secara garis besar dapat
dirangkum sebagai berikut:
a. Aspek akademik:
- Sistem penyaluran beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu
- Kesesuaian kompetensi Dosen yang mengajar
- Kedisiplinan mahasiswa dan Dosen harus ditingkatkan
- Pelayanan akademik harus dipermudah / ditingkatkan
- Informasi akademik dan Prodi harus lebih jelas
- Update informasi di website
- Pengadaan Kuliah Umum lebih regular
- Peningkatan peran CDC dalam memotivasi belajar
- Sistem kompen memberatkan mahasiswa
- Masih terdapat Dosen yang kurang peduli terhadap
mahasiswa dan kampus
b. Ketersediaan sarana dan prasarana
- Sistem dan keamanan parkir perlu diperbaiki dan ditingkatkan
- Perbaikan sarana dan prasarana toilet (jumlah ditambah,
tingkat kebersihan)
- Ketersediaan AC di ruang belajar
- Penambahan alat bantu dalam kelas seperti Infocus
- Kebersihan kampus perlu ditingkatkan
- Pembenahan sistem perpustakaan (kenyamanan dan jumlah
buku)
- Sistem keamanan kampus harus ditingkatkan (perlunya CCTV)
- Pembenahan sarana dan prasarana laboratorium
- Peningkatan fungsi Pusat Bahasa
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c. Kegiatan kemahasiswaan
- Perlunya transparansi pengelolaan dana untuk kegiatan
kemahasiswaan
- Perlunya tambahan dan dukungan dana bagi kegiatan
kemahasiswaan
d. Kualitas pelayanan
- Aparatur pelayanan harus lebih ramah
- Perlunya waktu yang lebih cepat dalam melayani setiap
kebutuhan mahasiswa
e. Kesinambungan
- Perlu adanya perencanaan yang memadai untuk perbaikan
sistem di masa mendatang
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BAB

4

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan
Mengacu pada hasil dan analisis terhadap survey kepuasan
mahasiswa, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Perbaikan menyangkut aspek akademik yaitu pada metode
pengajaran
Dosen
di
kelas.
Pihak
manajemen harus
memperhatikan kembali bagaimana meng-update potensi
Sumber Daya Manusia khususnya Dosen melalui berbagai program
seperti pelatihan, seminar, maupun pendidikan secara umum.
b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang harus diperhatikan yaitu
pada ruang kuliah yang lebih nyaman, penambahan dan
kebersihan toilet, tempat parkir yang memadai, maupun
peningkatan sistem keamanan kampus.
c. Aspek kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian penting
dalam peningkatan kualitas mahasiswa. Oleh karena itu pihak
lembaga harus memperhatikan sumber pendanaan yang
memadai bagi keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut.
d. Peningkatan kualitas layanan perlu ditingkatkan terutama pada
waktu pelayanan yang harus lebih efektif, dan peningkatan
kemampuan aparatur.
e. Kesinambungan sistem perlu dimulai melalui perencanaan yang
matang dan memadai.
4.2. Rekomendasi
Dibutuhkan beberapa usaha dari pihak lembaga dalam rangka
perbaikan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa, melalui:
a. Pembaharuan metode pengajaran melalui program-program yang
lebih mengarah pada kompetensi Dosen dengan memperhatikan
prioritas masing-masing program.
b. Pihak lembaga sebaiknya memperhatikan pengelolaan yang lebih
profesional terhadap sanitasi kampus, guna mendorong
tumbuhnya kebersihan dan kenyamanan kampus.
c. Penambahan tempat parkir yang disertai dengan sistem
pengamanan yang memadai.
d. Diperlukan kembali usaha-usaha dalam rangka meningkatkan
fungsi keamanan kampus.
e. Pihak manajemen perlu membentuk kembali koordinasi yang lebih
ketat dan terstruktur terhadap kegiatan kemahasiswaan, guna
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mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam berorganisasi
mahasiswa. Disamping itu juga perlu mendukung pendanaan bagi
berjalannya
kegiatan-kegiatan
yang
bersifat
mendorong
peningkatan kreativitas dan inovasi mahasiswa.
f. Diperlukan adanya usaha-usaha yang mampu meningkatkan
kemampuan dan kinerja tenaga kependidikan dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan mahasiswa.
g. Pihak manajemen perlu menetapkan prioritas perbaikan sistem
yang secara signifikan mampu mempengaruhi kinerja lembaga
baik jangka pendek maupun jangka panjang.
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Lampiran

ANGKET KEPUASAN MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
Tahun : 2015
Identitas Responden:
Jurusan / Program Studi

: …………………………………….

Jenis Kelamin
perlu)

: Laki-laki / Wanita (*)

*(Coret yang tidak

Tujuan:
Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan mahasiswa
Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) terhadap beberapa aspek yang telah dirasakan,
sehingga hasilnya dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi pengembangan PNL
secara berkesinambungan.

Petunjuk Umum:
a. Lingkari salah satu angka (1 s/d 10) pada pernyataan yang Saudara anggap paling
sesuai pada dua sisi yang saling bertolak belakang.
b. Setiap pernyataan hanya terdapat satu saja angka yang perlu dilingkari.
c. Jawaban Saudara dijamin kerahasiaannya oleh PNL dan tidak akan memiliki dampak
negatif apapun.
I. ASPEK AKADEMIK
(1) Sistem penerimaan calon mahasiswa baru secara online
Tidak memuaskan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memuaskan

Tertutup

Menyulitkan

(2) Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat terbuka
(3) Pendaftaran ulang mahasiswa setiap semester
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat mudah

(4) Sistem pembayaran SPP bekerjasama dengan salah satu Bank
Tidak perlu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat perlu
(5) Metode pengajaran yang diberikan oleh Dosen Saudara di kelas
Tidak efektif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat efektif

Sulit dimengerti

(6) Metode pembelajaran di bengkel / laboratorium
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat mudah

(7) Sistem penilaian belajar setiap semester oleh Dosen
Tidak sesuai aturan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mengikuti standar
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Tidak memadai

(8) Sistem penilaian seminar dan Tugas Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat memadai

(9) Sistem nilai yang ditampilkan melalui website masing-masing Jurusan
Tidak penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat dibutuhkan
II.

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
(1) Ruang kuliah yang Saudara gunakan untuk belajar
Membosankan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nyaman
(2) Bengkel / Laboratorium serta fasilitas yang ada di dalamnya
Tidak standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memenuhi
standar
(3) Sarana pendukung dalam kegiatan ekstra kurikuler
Tidak memadai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memadai

Tidak memadai

Kotor

1

(4) Kondisi perpustakaan PNL
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Memadai

(5) Tempat ibadah yang tersedia dan fasilitas yang dimiliki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bersih

(6) Keberadaan klinik untuk pelayanan kesehatan
Tidak penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penting
(7) Pusat Bahasa Inggris memiliki fasilitas dan sistem belajar yang update
Ketinggalan zaman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Canggih
(8) Sistem dan ketersediaan tempat parkir di lingkungan PNL
Mengkhawatirkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aman

Tidak layak

1

(9) Fasilitas dan kondisi asrama
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Layak

(10) Ketersediaan fasilitas kamar kecil (toilet) yang cukup dan bersih
Tidak bersih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bersih
(11) PNL mempunyai sistem keamanan di lingkungan kampus
Belum terjamin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terjamin

Tidak menyenangkan

(12) Kondisi lingkungan sekitar kampus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. KEGIATAN KEMAHASISWAAN
(1) Keterlibatan dalam organisasi kampus
Tidak pernah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak tertarik

(2) Ketertarikan pada kegiatan kemahasiswaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menyenangkan

Pernah

Tertarik
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Tidak berpengaruh

(3) Keberadaan pusat wirausaha mahasiswa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berpengaruh

(4) Ketersediaan dana dari lembaga untuk kegiatan kemahasiswaan
Tidak memadai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memadai
IV. KUALITAS PELAYANAN
(1) Kemampuan pelayanan yang diberikan oleh seluruh aparatur kampus
Tidak baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sangat baik
(2) Waktu yang dihabiskan oleh aparatur melayani setiap mahasiswa
Lambat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cepat
(3) Kondisi lokasi yang digunakan untuk melayani mahasiswa
Terbatas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memadai
(4) Ketersediaan alat bantu dalam melayani setiap mahasiswa
Kurang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tersedia
(5) Sikap aparatur dalam melayani mahasiswa
Tidak menyenangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Menyenangkan
V. KESINAMBUNGAN
(1) Sistem pelayanan mahasiswa yang digunakan saat ini
Tidak perlu diperbaiki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perlu diperbaiki
(2) Perlunya prioritas dalam memperbaiki sistem pelayanan
Tidak perlu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perlu
(3) Perlunya merencanakan pengembangan sistem pelayanan yang lebih baik
Tidak perlu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perlu
VI. SARAN/MASUKAN PERBAIKAN
Berikan Saran/Masukan Saudara demi perbaikan mutu PNL yang bersifat
membangun:

Tanggal/Bulan/Tahun:

Nama:

Tanda Tangan:

(Boleh dikosongkan)
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