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KATA PENGANTAR 
  

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengukuran 

kuesioner kepuasan mahasiswa pelayanan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) Universitas Lampung telah dapat diselesaikan dan dilaporkan. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu 

dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan sampai akhir 

pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan hasil survey 

kepuasan mahasiswa untuk periode Semester Ganjil 2016-2017 ini. Ucapan terima 

kasih ini kami apresiasikan setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas, 

Himpunan Mahasiswa Jurusan yang telah membantu untuk menyebarkan 

kuesioner, dan para responden yaitu mahasiswa FEB UNILA yang telah berkenan 

menyempatkan waktunya untuk mengisi instrument kepuasan mahasiswa.  

 

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran ini tentunya masih ada kekurangan, 

oleh karenanya kami sangat berharap banyak masukan dari segenap civitas 

akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan 

pengukuran dan evaluasi periode yang akan datang.  

 

Bandar Lampung, Januari 2017 

Tim Penjaminan Mutu FEB UNILA 
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I. PENDAHULUAN 

 

1. TUJUAN 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur kepuasan mahasiswa sebagai pengguna 

layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaran pelayanan untuk mahasiswa 

2. SASARAN 

a. Mendorong partisipasi mahasiswa sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan 

b. Mendorong penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

c. Mendorong penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan mahasiswa 

 

3. RUANG LINGKUP 

Ruang linggkup Survei Kepuasan Mahasiswa meliputi pelayanan akademik da 

non akademik. Pelayanan akademik meliputi pelayanan di subag akademik 

dan jurusan/program studi. Sedangkan pelayanan pelayanan non akademik 

meliputi pelayanan di bagian subag umum dan keuangan, sistem informasi 

dan subag kemahasiswaan dan alumni. 

 

4. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEY 

Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan 

mahasiswa dapat dilakasanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survey yang dilakukan dengan cara 

pengisian sendiri oleh mahasiswa. 

Survey mengenai kepuasan pelanggan (mahasiswa) terhadap kualitas layanan 

Akademik dan Non-Akademik atas Sub Bagian Akademik, Jurusan/Prograam 

Studi, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sistem Informasi  dan Sub Bagian 

Kemahasiswaan dan Alumni dilakukan secara acak kepada 150 responden pada 

bulan Desember 2016. 

 

5. INSTRUMENT PENGUKURAN DAN NILAI SKORING 

Instrumen pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di tiap 

unit kerja terdiri dari total 42 pernyataan yang tediri dari 12 pernyataan untuk 

pelayanan akademik, 8 pernyataan pelayanan jurusan dan program studi, 12 

pernyataan untuk pelayanan subag umum dan keuanga, 3 pernyataan untuk 

pelayanan sistem informasi dan 7 pernyataan bagian kemahasiswaan dan alumni. 

 

Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam 

skala 1 – 5. Nilai skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang nilai kepuasaan yang 

ada, artinya responden sangat tidak puas terhadap pernyatan di kuesioner. 
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Sedangkan nilai tertinggi adalah 5 artinya responden sangat puas terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Klasifikasi Skala Kepuasan Mahasiswa 

Rata-rata Skor Jawaban Klasifikasi 

>1,00 – 1,99 Sangat Tidak Puas 

>2,00 – 2, 99 Tidak Puas 

>3,00 – 3,99 Biasa saja/cukup puas 

> 4,00 - 4,99 Puas 

5,00 Sangat puas 
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II. HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN 

 

1. PENGUKURAN STATISTIK DAN SEBARAN DATA TINGKAT 

KEPUASAN 

 

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil nilai rata-rata kepuasan 

mahasiswa terhadap pelayanan di bagian atau unit kerja FEB UNILA 

dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut 

 

 
Gambar 1. Nilai Rata-rata Kepuasan Mahasiwa 

 

2. HASIL KUESIONER PERNYATAAN MAHASIWA TERHADAP 

PELAYANAN DI FEB UNILA 

Pelayanan Subag Akademik 

1. Sebanyak 2%  responden menyatakan sangat puas,  34%  puas, 39% 

cukup puas, 19% tidak puas dan  6% sangat tidak puas atas kemudahan 

untuk ditemui  pada saat dibutuhkan pada jam kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa merasa pelayanan 

akademik yang diberikan cukup memuaskan. 

2. Sebanyak  7% responden menyatakan sangat puas, 31%  puas, 33% 

cukup puas, 23% tidak puas dan 6% sangat tidak puas atas kemampuan 

berkomunikasi karyawan bagian akademik dengan mahasiswa. Hasil 
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ini menunjukkan bahwa  sebagian besar mahasiswa masih merasa 

kemampuan komunikasi karyawan Bagian Akademik cukup baik.  

3. Responden menilai keramahan karyawan dalam melayani mahasiswa 

cukup memuaskan yang ditunjukkan dengan hasil kuesioner 7%  

sangat puas, 31%  puas, 33%  cukup puas, 23%  tidak puas dan 6% 

sangat tidak puas. 

4. Mengenai pelayanan penerbitan dan pengesahan transkrip akademik 

responden menilai 7% sangat puas, 39%  puas, 46%  cukup puas, 8%  

tidak puas dan  0% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar 

mahasiswa masih merasa pelayanan yang diberikan dalam penerbitan  

dan pengesahan transkrip akademik cukup memuaskan. 

5. Dalam hal pelayanan penerbitan SKL  responden menilai 2% sangat 

puas, 33%  puas, 46%  cukup puas, 4%  tidak puas dan 1% sangat 

tidak puas. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa 

merasa cukup puas terhadap kualitas layanan penerbitan SKL yang 

diberikan oleh karyawan. 

6. Dalam hal pelayanan perpanjangan masa studi 4% sangat puas, 27%  

puas, 39%  cukup puas, 12%  tidak puas dan  0% sangat tidak puas. 

Hal ini berarti mahasiswa memiliki pengalaman cukup puas terhadap 

pelayanan yang diberikan karyawan bagian akademik. 

7. Dalam pelayanan studi terbimbing sebanyak 8% sangat puas, 34%  

puas, 28%  cukup puas,9%  tidak puas dan 2% sangat tidak puas. Hal 

ini berarti sebagian besar mahasiswa menilai pelayanan yang diberikan 

karyawan masih pada tingkat cukup memuaskan 

8. Dalam hal pelayanan studi terbimbing, sebanyak 5% sangat puas, 25%  

puas, 35%  cukup puas, 7%  tidak puas dan  2% sangat tidak puas. 

Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa merasa puas terhadap 

pelayanan karyawan bagian akademik dalam pelayanan studi 

terbimbing. 

9. Dalam hal pelayanan perbaikan nilai selama masa pengisian nilai 

SIAKAD sebanyak 4% sangat puas, 24%  puas, 28%  cukup puas, 

13%  tidak  puas dan  16% sangat tidak puas. 

10. Dalam hal pelayanan pendaftaran wisuda sebanyak 6% sangat puas, 

23%  puas, 32%  cukup puas, 5%  tidak puas dan 2% sangat tidak 

puas. 

11. Dalam hal pelayanan legalisir ijazah dan transkrip akademik responden 

sebanyak 4% sangat puas, 37%  puas, 26%  cukup puas, 14%  tidak 

puas dan 1% sangat tidak puas. 
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12. Dalam hal pelayanan pengambilan tanda peserta UAS responden 

sebanyak 8% sangat puas, 36%  puas, 37%  cukup puas, 8%  tidak 

puas dan 7% sangat tidak puas. 

 

 
Gambar 2. Rata-rata Kepuasan Pelayanan Sub. Bag Akademik 

 

Pelayanan Jurusan/Program Studi 

1. Dalam hal pelayanan kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan 

dalam jam kerja, responden menyatakan  5% sangat puas, 33%  

puas, 36%  cukup puas, 21%  tidak puas dan  4% sangat tidak puas. 

Hal ini berarti lebih dari separuh mahasiswa merasa cukup puas 

terhadap layanan karyawan bagian jurusan/program studi. 

2. Sebanyak 4% sangat puas, 40%  puas, 47%  cukup puas, 8%  tidak 

puas dan 1% sangat tidak puas atas kemampuan berkomunikasi 

karyawan bagian akademik di jurusan/program studi dengan 

mahasiswa. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

merasa kemampuan komunikasi karyawan bagian akademik jurusan 

cukup memuaskan. 
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3. Responden menilai keramahan karyawan jurusan/program studi dalam 

melayani mahasiswa cukup puas yang ditujukkan dengan hasil 

kusioner5% sangat puas,  27%  puas, 45%  cukup puas, 10%  tidak 

puas dan 1% sangat tidak puas. 

4. Dalam hal pelayanan pengajuan judul skripsi dan dosen pembimbing, 

responden menilai 4% sangat puas, 24%  puas, 43% cukup 

puas, 13%  tidak puas dan 1% sangat tidak puas. hal ini berarti hamper 

43% mahasiswa masih merasa cukup puas terhadap layanan akademik 

jurusan kepada mahasiswa. 

5. Dalam memberikan pelayanan seminar proposal dan skripsi, responden 

menilai 18% sangat puas, 26%  puas, 39%  cukup puas, 17%  tidak 

puas dan  0% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar 

mahasiswa merasa pelayanan karyawan bagian akademik di jurusan 

masih cukup puas. 

6. Ketika memberikan pelayanan ujian komprehasif, responden menilai 

6% sangat puas, 23%  puas, 43%  cukup puas, 8%  tidak puas dan 2% 

sangat tidak puas. Hasil ini berarti sebagian besar mahasiswa merasa 

cukup puas terhadap kualitas layanan ujian komprehensif karyawan 

akademik di jurusan. 

7. Dalam hal pelayanan surat-menyurat (surat rekomendasi usulan 

beasiswa, surat pembuatan SK ujian, 5% sangat puas, 22%  puas,49%  

cukup puas, 15%  tidak puas dan  0% sangat tidak puas. Hal ini 

berarti hampir separuh mahasiswa menilai cukup puas atas layanan 

surat-menyurat karyawan bagian akademik jurusan. 

8. Dalam hal kesiapan alat pembelajaran (LCD, wireless, komputer) 

responden menilai 16% sangat puas, 36%  puas, 31%  

cukup puas,16%  tidak puas dan 0% sangat tidak puas. Hal ini berarti 

sebagian besar mahasiswa menilai layanan karyawan bagian akademik 

jurusan masih pada tingkat cukup memuaskan. 

 

 



 

8 
 

 
Gambar 3. Rata-rata Kepuasan Pelayanan Jurusan/Program Studi 

 

Pelayanan Non Akademik Sub Bagian Umum dan Keuangan 

1. Dalam hal pelayanan kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan 

pada jam kerja, sebanyak 4% sangat puas, 30%  puas,44%  cukup 

puas, 16%  tidak puas dan 4%sangat tidak puas. Hal ini berarti 

sebagian besar mahasiswa merasa cukup puas terhadap kualitas 

layanan karyawan bagian sub bagian umum dan keuangan. 

2. Sebanyak  1% sangat puas, 33%  puas, 52%  cukup puas, 8%  tidak 

puas dan  6% sangat tidak puas, atas kemampuan berkomunikasi 

karyawan bagian sub bagian umum dan keuangan dengan mahasiswa. 

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih merasa 

kemampuan komunikasi karyawan sub bagian umum dan keuangan 

cukup memuaskan. 

3. Responden menilai keramahan karyawan dalam melayani mahasiswa 

masih cukup puas yang ditunjukkan dengan hasil kusioner 4% sangat 

puas, 33%  puas, 46%  cukup puas, 11%  tidak puas dan 6% sangat 

tidak puas. 

4. Dalam hal pelayanan peminjaman fasilitas (ruang dan alat), responden 

menilai 9%  sangat puas,  37%  puas, 42%  cukup puas, 8%  tidak 

puas dan  4% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar 

mahasiswa menilai cukup puas dengan layanan bagian sub bagian 

umum dan keuangan masih cukup memuaskan. 

5. Dalam hal pelayanan permintaan nomor surat dan stempel fakultas, 

responden menilai 9% sangat puas, 36%  puas,  38%  cukup puas, 11%  

tidak puas dan  5% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar 
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mahasiswa menilai cukup puas atas layanan sub bagian umum dan 

keuangan. 

6. Dalam hal kesiapan, kebersihan dan kenyamanan ruang kuliah, 

responden menilai 17%  sangat puas, 44%  puas, 31%  cukup 

puas, 8%  tidak puas dan 0% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian 

besar mahasiswa menilai puas terhadap kualitas layanan sub bagian 

umum dan keuangan. 

7. Dalam hal keamanan dan kenyamanan tempat parkir, responden 

menilai 7% sangat puas, 39%  puas, 40%  cukup puas, 11%  tidak 

puas dan 3% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar 

mahasiswa menilai puas atas layanan yang diberikan sub bagian umum 

dan keuangan. 

8. Dalam hal kenyamanan dan  kebersihan taman dan lingkungan sekitar 

responden menilai 19% sangat puas, 39%  puas, 36%  cukup 

puas, 6%  tidak puas dan 0% sangat tidak puas. Hal ini berarti  

sebagian besar mahasiswa menilai puas atas layanan karyawan sub 

bagian umum dan keuangan dalam hal kebersihan taman dan 

lingkungan sekitar. 

9. Dalam hal pelayanan air bersih dan toilet, responden menilai 14%  

sangat puas, 37%  puas, 33%  cukup puas, 16%  tidak puas dan 0% 

sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa menilai 

cukup puas layanan sub bagian umum dan keuangan. 

10. Dalam hal jaringan listrik, responden menilai 15% sangat puas,  

43%  puas, 34%  cukup puas, 7%  tidak puas dan  1% sangat tidak 

puas. Hal ini  berarti sebagian besar mahasiswa menilai cukup puas 

atas layanan sub bagian umum dan keuangan dalam penyediaan 

jaringan listrik. 

 

11. Dalam hal pelayanan legalisir bukti SPP mahasiswa, responden 

menilai 8% sangat puas, 32%  puas, 42%  cukup puas, 11%  tidak puas 

dan  2% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa 

menilai cukup puas atas layanan sub bagian umum dan keuangan 

dalam penyediaan air bersih dan toilet.  

12. Dalam hal pelayanan surat keterangan (ringan/bebas SPP, bebas 

administrasi, keterlambatan SPP) responden menilai 7% sangat puas, 

30%  puas, 46%  cukup puas, 9%  tidak puas dan  2% sangat 

tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa menilai cukup 

puas atas layanan sub bagian umum dan keuangan dalam penyediaan 

air bersih dan toilet 
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Gambar 4. Rata-rata Kepuasan Pelayanan Sub.Bag Umum dan Keuangan 

 

Pelayanan SISTEM INFORMASI 

1. Dalam hal pelayanan jaringan internet/wi-fi , hanya 9% responden 

sangat puas, 32%  puas, 28%  cukup puas, 21%  tidak puas dan 9% 

sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa menilai 

cukup puas terhadap layanan jaringan internet/wi-fi. 

2. Sebanyak 9%  dari responden sangat puas, 37%  puas, 36% cukup 

puas, 12%  tidak puas dan 4% sangat tidak puas atas pelayanan 

informasi  akademik dan pelayanan non akademik dalam bentuk 

website. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

masih merasa cukup puas atas pelayanan system informasi. 

3. Responden menilai kemudahan aksesibiltas internet masih cukup 

memuaskan yang ditunjukkan dengan hasil kuesioner 13% sangat 

puas, 27%  puas, 37%  cukup puas, 14%  tidak puas dan  6% sangat 

tidak puas. 
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Gambar 5. Rata-rata Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi 

 

Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 

1. Dalam hal pelayanan kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan 

pada jam kerja, sebanyak 6% responden menilai sangat puas, 32%  

puas, 45%  cukup puas,14%  tidak puas dan  2% sangat tidak puas. 

Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa merasa cukup puas terhadap 

layanan karyawan sub bagian Kemahasiswaan dan Alumni saat akan 

ditemui saat mahasiswa memiliki kebutuhan tertentu pada jam kerja. 

2. Sebanyak 9% responden menilai sangat puas, 30%  puas, 47%  cukup 

puas,11%  tidak puas dan  2% sangat tidak puas atas 

kemampuan berkomunikasi karyawan bagian sub bagian umum dan 

keuangan dengan mahasiswa. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar mahasiswa masih merasa kemampuan komunikasi karyawan sub 

bagian Kemahasiswaan dan Alumni pada tingkat cukup memuaskan. 

3. Responden menilai keramahan karyawan bagian kemahasiswaan dan 

alumni dalam melayani mahasiswa masih cukup puas yang 

ditunjukkan dengan hasil kuesioner 9%responden menilai sangat puas, 

43%  puas, 32%  cukup puas, 12%  tidak puas dan 3% sangat tidak 

puas. 

4. Dalam hal pelayanan pengajuan pembuatan KTM, 9% responden 

menilai sangat puas, 27%  puas, 49%  cukup puas, 9%  tidak puas dan 

2% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa 

menilai layanan sub bagian Kemahasiswaan dan Alumni masih cukup 

memuaskan. 

5. Dalam hal pelayanan pengajuan beasiswa 5% responden menilai 

sangat puas, 36%  puas, 41%  cukup puas, 9%  tidak puas dan  3% 

sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa menilai 
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layanan sub bagian Kemahasiswaan dan Alumni masih cukup 

memuaskan dalam melayani pengajuan beasiswa oleh mahasiswa. 

6. Dalam hal pelayanan usulan/proposal kegiatan mahasiswa, 4%  

responden menilai sangat puas, 238%  puas, 42%  cukup puas, 9%  

tidak puas dan  1% sangat tidak puas. Hal ini berarti sebagian besar 

mahasiswa menilai layanan sub bagian kemahasiswaan dan Alumni 

masih cukup puas dalam hal pelayanan usulan/proposal kegiatan 

mahasiswa. 

7. Dalam hal pelayanan surat menyurat (surat keterangan masih kuliah 

dan, dll), 8% responden menilai sangat puas, 40%  puas, 42%  cukup 

puas, 7%  tidak puas dan 0% sangat tidak puas. Hal ini berarti 

sebagian besar mahasiswa menilai cukup puas atas layanan surat 

menyurat yang diberikan oleh sub bagian Kemahasiswaan dan 

Alumni. 

 

 
Gambar 6. Rata-rata Kepuasan Pelayanan Sub.Bag Kemahasiswaan dan Alumni 
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III. ANALISIS SWOT 

 KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

1.  Unit kerja telah memiliki 

standar pelayanan minimum  

(SPM) 

2. Memiliki Standard Operating 

Procedure (SOP) sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan; 

3. Seluruh gedung telah 

terhubung dengan jaringan 

internet dan intranet; 

4. Kapasitas bandwith cukup 

tinggi (182 mbps); 

5. SIAKAD online telah 

dilaksanakan dengan baik; 

6. Adanya peraturan pengelolaan 

keuangan Negara 

7. Mengadakan outbond 

capacity building untuk 

membangun motivasi 

karyawan 

1. Sebagaian besar 

pendanaan masih 

bersumber pada 

pendanaan konvensional; 

2. Sistem informasi belum 

terintregasi; 

3. Terbatasnya daya listrik 

(105 kva) 

PELUANG (O) S - O W – O 

1. Terbukanya kerjasama 

dengan pihak luar; 

2. Peluang karyawan untuk 

mengikuti berbagai 

pelatihan  

3. Peluang karyawan untuk 

studi lanjut 

4. Peluang sumber dana 

hibah bersaing semakin 

banyak. 

1. Membuat MoU kerjasama 

dengan pihak luar; untuk 

beasiswa karyawan 

2. Mengikuti program hibah 

bersaing; 

3. Membangun sistem 

pengelolaan keuangan yang 

tansparan dan akuntabel. 

1. Menambah daya listrik 

untuk menunjang aktivitas 

program studi; 

2. Mengembangkan income 

generating sebagai sumber 

pendanaan melalui 

kepakaran yang dimiliki. 

ANCAMAN (T) S - T W – T 

1. Komplain dari 

mahasiswa yang tidak 

puas akan pelayanan; 

2. Mahasiswa melakukan 

demo menuntut 

pelayanan yang lebih 

baik 

3. Harga barang modal 

yang tinggi untuk 

pengadaan sarana dan 

prasarana 

1. Meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas anggaran; 

2. Pelaksanaan pengadaan barang 

modal yang transparan dan 

akuntabel; 

3. Pemeliharaan barang 

dilakukan secara terencana dan 

rutin. 

1. Pengintregasian sistem 

informasi yang 

mempermudah 

pengambilan keputusan; 

2. Menjajaki kerjasama 

pembiayaan dengan 

stakeholders melalui 

corporate social 

responsibility (CSR). 

 

 

 

 

Internal 

Eksternal 
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IV. TINDAKAN PERBAIKAN DAN ACTION PLAN 

 

1. Tindakan Perbaikan 

a. Pimpinan fakultas pada saat kegiatan briefing karyawan lebih memotivasi 

dan menghimbau karyawan untuk memberikan layanan prima 

b. Membawa dan membahas topik pelayanan kepada mahasiswa pada 

RAPIM atau Rapat Tinjauan Manajemen untuk ditindaklanjut 

c. Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan suasana akademik, telah 

dilakukan pembangunan – pembangunan fisik serta prasarana penunjang 

lainnya, antara lain:  

- Pembangunan Student IT corneruntuk mendukung proses belajar 

mahasiswa 

- Pembangunan  Student Center Building yang merupakan pusat 

kegiatan mahasiswa dan perpustakaan terpadu yang dapat mendukung  

atmosfer akademik mahasiswa 

d. Pemeliharaan  genset oleh fakultas untuk mengantisipasi permasalahan 

padamnya lampu terutama di jam – jam efektif atau pada saat kegiatan 

akademik.  

 

2. Action Plan  

No Kegiatan Penanggung 

Jawab 

Deadline Status 

1 Mengirimkan hasil laporan 

survey kepuasan mahasiswa 

ke jurusan dan unit kerja 

Wakil Dekan 1 Akhir Semester 

Ganjil 2016/2017 

Closed 

2 Membuat kotak saran di 

setiap jurusan dan unit kerja 

Kasubag TU Awal Semester 

Genap 

2016/2017 

Open 

3 Mengadakan pelatihan 

pelayanan prima untuk staf 

dan karayawan 

Wakil Dekan 2 Pertengahan 

Semester Genap 

2016/2017 

Open 

4 Mempublikasikan hasil 

survey kepuasan mahasiwsa 

di website fakultas 

ICT Akir Semester 

Ganjil 2016/2017 

Closed 
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V. MASUKAN DAN SARAN 

 

 

Rekomendasi dari hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa beberapa 

rekomendasi yang bisa disarankan adalah: LAPORAN HASIL PENGUKURAN 

KEPUASAN MAHASISWA Periode Semester Ganjil 2016/2017 oleh Tim 

Penjaminan Mutu FEB UNILA : 

 1. Perbaikan terhadap fasilitas maupun layanan perlu mengacu pada kebutuhan 

riil mahasiswa. Fasilitas yang perlu mendapat prioritas untuk segera diperbaiki 

atau ditingkatkan kualitasnya adalah bandwidth untuk wifi dan akses internet 

sebagai penunjang proses perkuliahan maupun proses registrasi perkuliahan (key-

in). Sementara untuk layanan, yang perlu mendapat prioritas untuk ditingkatkan 

No Bagian Masukan dan Saran 

1 Akademik Karena semua pernyataan responden biasa 

saja  atau cukup puas terhadap pelayanan 

yang diberikan, maka pelayanan 

mahasiswa harus lebih ditingkatkan lagi 

2 Jurusan dan Program Studi 1. Disiplin kerja harus lebih 

ditingkatkan 

2. Jadwal pekerjaan harus 

diperhatikan 

3. Kebersihan dan kerapihan ruangan 

harus diperhatikan 

 

3 Sub.Bag Umum dan 

Keuangan  

1. Disiplin kerja harus lebih 

ditingkatkan 

2. Jadwal pekerjaan harus 

diperhatikan 

3. Kebersihan dan kenyamanan parkir 

dan toilet harus ditingkatkan lagi 

4. Pemeliharaan genset dilakukan 
secara berkala 
 

4 Sistem Informasi Pemeliharaan jaringan internet 

5 Sub.Bag Kemahasiswaan 

dan alumni 

Kesopanan dan keramahan staf harus 

diperhatikanS 

Keterampilan staf harus ditingkatkan 
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kualitasnya adalah layanan akademik di mana personil yang secara langsung 

berhadapan dengan mahasiswa perlu dibekali dengan keterampilan khusus saat 

melayani mahasiswa sebagai salah satu stake holder.  

2. Identifikasi kebutuhan secara lebih mendalam perlu dilakukan agar terjadi 

kompatibilitas antara kebutuhan mahasiswa sebagai salah satu stake holder 

dengan pengadaan fasilitas maupun penetapan program peningkatan kualitas mutu 

layanan. 

 
 
 
 
 
 
 


