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KATA PENGAIITAR

Dengan mengucapkan Athamdulillah, pada akhimya Laporan Pelaksanaan Survey

Kepuasan Civitas Akademika terhadapLayananPengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana

politeknik Kutaraja Banda Aceh dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini bertujuan

,ntuk melihat sejauh mana peningkatan dao perbaikan proses pengelolaan keuangan dan sarana

prasamna guna memfasilitasi civitas akademika dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu

dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sehingga

dapat tersusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Civitas Akademika

terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana Politeknik Kutaraja Banda

Aceh.

Laporan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karenanya kami sangat berharap

banyak masukan dari segenap civitas akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan

perbaikan datam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi periode yang akan datang.

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Kepala Bagran Keuangan, SDM, dan Umum

Firdaus, S.T.
14001
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LAPORAN PELAKSANAAI{

SURVEY KEPUASAI\ CIYITAS AKADEMIKA TERIIADAP LAYAI\AFI PENGELOLAAN

KEUA}IGAN DAI\ SARAI\A PRASARAI{A

TAI{UN 2O2O

A. PEFIDAHULUAI{ . r. r:r --- r-L,,-,,^-r,a -o-rlidilrcn t'
saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan tinggt'

menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber

Daya Manusia (sDM) yang bermutu. Sementara kualitas sDM yang dihasilkan perguruan tinggi

sangat bergantuog pada kualitas penyelenggara pendidikan.

politeknik Kutaraja adalah salah satu Perguruan Tinggi Vokasi yang terletak di kota Banda Aceh

juga ikut mengemban amanah untuk mencerdaskan bangsa di tengah tantangan dunia yang kian

mengglobal. Oleh karena itu, Politeknik Kutaraja perlu membuat suatu rencana strategis yang dapat

menunjang terwujudnya peran tersebut. Politeknik Kutaraja terus dituntut untuk selalu memperbaiki

kualitas proses pendidikannya disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka

persaingan global.

Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan sarana dan

prasarana yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap

gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk

dan layanannya. Adapun berdasarkan jenisnya, sarana dibagi dalam 2 (dua)kelompok yaitu:

a. Sarana pembelajaran, mencakup:

(1) Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas,

misal papan tulis,spidol, meja, kursi, dll.

(2) Peralatan laboratorium, seperti headphone, komputer, dll.

b. Sarana sumber belajar yang terdiri dari buku teks, jurnal, dll.

Selain itu ada pula prasarana akademik yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Prasarana bangunan, mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang

kuliah, ruang kantor, ruang dosen, laboratorium, perpustakaan, dll.

b. Prasarana umum seperti air, Iistrik, transportasi, parkir kendaraan, dll.



Adapuntujuandaridilaksanakannyakegiataniniadalahuntukmendapatkanumpanbalikbagi

kebutuhanprogramyangsedangdanakanberjalan,sehinggadapatmengetahuikesenjanganantara

perencanaandantarget.Selainitusurveyinijugadilakukanuntukmengetahuikepuasancivitas

akademika di lingkungan poriteknik Kutaraia terkait pengerolaan keuangan sefta sarana dan

prasarananya.

METODE PENGAMBILAN SAMPEL
PelaksanaansurveyterhadapLayananPengelolaanKeuangandanSaranaPrasaranaPoliteknik

Kutaraja ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan dilakukan kepada civitas akademika

yang terdiri atas 70 orang mahasiswa, 23 orang dosen, dan 12 orang tenaga kependidikan dengan

men ggunakan pendekatan deskripti f kuantitatif'

Distribusi kuesioner dilakukan cara membagi atau menyerahkan langsung form kuesioner pada

responden dan menunggu hasil penilaiannya. Adapun Instrumen pengambilan data atau kuesioner

penilaian berisi deskripsi mengenai pengukuran Kepuasan Civitas Akademika terhadap Layanan

pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana yang meliputi keuangan yang mencakup aspek

perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungiawaban biaya operasional tridharma serta

investasi, dan sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk menjamin pencapaian capaian

pembelaj aran dan penin gkatan suasana akadem i k.

Dalam mengukur tinggi rendahnya evaluasi kepuasan, maka digunakan interval sebagai berikut:

Level Skor hasil Kriteria

HasiI

1.00-1.80 Sangat Kurang

2 1.81-2.60 Kurang

3 2.61-3.40 Cukup

4 3.41-4.20 Balk

5 4.21-5.00 Sangat Baik
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C。 HASIL SURVEY
Dari hasil rekapitulasi survey kepuasan civitas akademika terhadap Layanatr

Keuangan, Sarana dan Prasarana Politoknik Kutaraja, diperolehlah sampel sejumlah

yangmasing-masingterdiriatas43orangmahasiswa,lgorangdosen,danS

kependidikan, sehingga dihasilkan data sebagai berikut'

Aspek yang Diukur Indcks

Kepuasan

Tinまat

Kepuasan
No.

1

l.n -l,xalah hralitas dan al$essibilitas

iarana prasarana umum (Aula, parkir,

oilet, tempal sampah, WiFi area, dapur,

;arana olah raga, Taman

ill)

4.021

Puas

lumtt Ml器 dan

lksessibilitas saralla prasaranakeagamaan

iMesila mtthallal       _

4.104
Pu鶴

3

(etersediaan dan kualitas sarana prasaram

kntor ataukesekretariatan @iro
{drninistrasi, Rumg Prodi, Ruang dosen

lan sekretariat

<emahasiswaan)

4.052

Pllas

4

enis, Jumiah. kualitas dan akessibilitas

iarana prasaranaPerkuliahan (Ruang kuliah

v{eja. kursi, LCD Projector, Sound sistem.

lata cahaya, Kenyamanan. dan perangkat

iuliah lainnya)

3.875 Pu器

Ienis. Iumlah, kualitas dan aksessibilitas

iarana prasarana

lenelitian dan PkM dosen danmahasiswa.

2.377 Kurang Puas

lenis, Jumlah, klalitas dan aksessibilitas

iarana prasaranaPraktikum, penelitian,

ugas akhir (laboratorium beserta

rcrangkatnya dan kebunpercobaan)
3.334 Cukup Puas

7

睫ds,Juml也 hdl器 dan aks∝ sblitas

larana prasarallaPerpu」臨軋 Talllllall

3acaat,

biok Baca dan sdellis.

3.257

胸
聴

lenis. Jumlah, kualitas dan aksessibilitas

rarana prasarana

'apat, peftemuan- diskusimahasisrva dan

losen

3.244 蜘
』

3

Pengelolaan

75 responden

orang tenaga



puawatan Aanmtonnasi

Juml札 kudltt danttessibll器

驚器庸幣懸青盟li叩
lmik, perpustakaan' SDM, keuangan,

tlecission support syste m, e-learning,

dalam layanan urusan atau

terkait dengan keuangan

″θ′jα b′′f与

':Kclnampuanpelayanan keuangan I sesuaidengan

yanS

tanggap (re sPott siv ene s s )'.

Kesiapan dan KesigaPan

permasal ahan civitas akademika

; memberikan jasadengan cePat

(unpatlry'1: Kepedulian

untuk memberi perhatian tu

civitas

,ika dalam la1'anan keuangan.

dan ttcssibilitas data

Sesuai dengan Haktupoksi dan

D。 KESIMPULAN
Indeks Kepuasan Civitas Akademika sebesar 3.585. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi atau

tanggapan Civitas Akademika terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana

Politeknik Kutaraja adalah "Puas" atau "Baik".

PENUTUP
Demikianlah Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Civitas Akademika terhadap Layanan

Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana Politeknik Kutaraja Banda Aceh tahun 2020. Terima

kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Semoga hasil iaporan

ini dapat menjadi data dan dasar bagi perbaikan Politeknik KutaraJa dl masa depan.

E.


