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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkart Alhamdulilloh, pada akhirnya Laporan Pelaksanaan Survey

Kepuasan Civitas Akademika terhadap LayatanPengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana

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

untukmelihat sejauhmanapeningkatan danperbaikanproses pengelolaankeuangan dan sarana

prasarana 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 dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi periode yang akan datang.

Banda Aceh, 27 September2A2l
Keuangan, SDM, dan Umum

Firdaus, S.T.
NITK.7700014001
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LAPORAN PELAKSANAAN

SURVEY KEPUASAN CIVITAS AKADEMIKA TERIIADAP LAYANAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA

TAHUN 2021

PENDAHULUAN
Saat ini, kesadaran masyarakat akan pentinglya peadidikan, khususnya pendidikan tinggi,

menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang diharapkan dapat menghasilkan Sumber

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

sangat bergantung 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:

(l) 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 dalam2 (dua) kelompok, yaitu:

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

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

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



B.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik bagi

kebutuhan program yang sedang dan akan berjalan, sehingga dapat mengetahui kesenjanganarfiata

perencanaan dan target. Selain itu survey ini juga dilakukan untuk mengetahui kepuasan civitas

akademika di lingkungan politeknik Kutaraja terkait pengelolaan keuangan serta sarana dan

prasarananya.

METODE PENGAMBILAhI SAMPEL
pelaksanaan survey terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana Politeknik

Kutaraja ini dilaksanakan pada tanggal23 Agustus 2A2l dan dilakukan kepada civitas akademika

yang terdiri atas 190 orang mahasiswa,23 orang dosen, dan 14 orang tenaga kependidikan dengan

menggunakan pendekatan deskripif 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 prasamna yang dimaksudkan untuk menjamin pencapaian capaian

pembelaj aran dan peningkatan suasana akademik.

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

Level Skor hasil Kriteria
I{asil

1.00-1.80 Sangat Kurang

つ
４ 1.81-2.60 Kurang

3 2.61-3.40 Cukup

4 3.41-4.20 Baik

5 4.21-5.00 Sangat Baik



C. IIASIL ST]RVEY
Dari hasil rekapitulasi survey kepuasan civitas akademika terhadap Layarwn Pengelolaan

Keuangan, Sarana dan Prasarana Politeknik Kutaraja, diperolehlah sampel sejumlah 183 responden

yang masing-masing terdiri atas 152 orang mahasiswa,20 orang dosen, dan 11 orang tefiaga

kependidikan, sehingga dihasilkan data sebagai berikut.

No. Aspek yang Diukur Indeks
Kepuasan

Tingkat
Kepuasan

1

Ienis, Jumlah, kualitas dan alsessibilitas

iarana prasarana umum (Aula, pmkir,

,oilet, tempat sampah, WiFi are4 dapur,

iarana olah ragq Taman, dll)
4.291 Sangat Puas

Iumlah, kualitas dan

{rsessibilitas sarana prasaranakeagamaan

Mesiid- mushalla)

4.188
Puas

3

(etersediaan dan kualitas sarana prasamna

Kantor ataukeseketarialan @iro
{dministrasi, Ruang Prodi, Ruang dosen

lan selaetmiat

<emahasiswaan)

3.921

Puas

4

lenis, Jumlah, kualitas dan alsessibilitas

iarana prasaranaPerkuliahan (Ruang kuliah
Vleja, kursi, LCD Projector, Sound sistem,

lata cahaya, Kenyamanan, dan perangkat

ruliah lainnya)

3.973 fuas

5

Ienis, Jumlah, kualitas dan alaesibilitas
;arana prasarana

lenelitian dan PkM dosen danmahasiswa

2.622 Cukup Puas

tenis, Jumlah, kualitas dan alcessibilitas

iarana prasaranaPraktikum, penelitian,

ugas akhir (laboratorium beserta

rcrangkatnya dan kebunpercobaan)
3.4 Cukup Puas

lenis, Jumla'h, kualitas dan aksessibilitas

imana prasaranaPerpustakaan, Taman

Sacaan,

'oiok Baca dan seienis.

3.546 Puas

enis, Jumlah, kualitas dan aksessibilitas

iarana prasarana

apat pertemuan, diskusimahxiswa dan

losen

3.589
Puas

●
Ｊ



D.

9

)emelihmaan, perawatan danlnformasi
'encana

rcngembangan sarana danprasarana
(aMDUS

3.722
Puas

10

tenis, Jumlah, kualitas dan alsessibilitas

nengelola datapendidikan (sistem

nformasi manajemen perguruan tinggi:

rkademilq prpustakaan, SDM, keuangal

xet, decission support system, eJearning,

z-librarv,dll.)

3.679 Puas

Kenyamanan dalam layanafl urusan atau

:ennasalahan tukait dengan keuangan
3.546 Puas

う
ん

Keandalan (rel iabil tty) : Kemampuan

lalam pelayanan keuangan ; sesuaidengan

$andar yang

Citetapkan, cepaL tepat, adil,dan

Lerpercaya.

3.908 Puas

)ay a tanggap (r e s p onsiv ene x) :

(emauan, Kesiapan dan Kesigapan

nembantu permasalahan civitas akademika

lalam layanan

memberikan j asadengan cepat叩

叩

劇
』

3.845 Puas

14

impati (empathy): Kepedulian dar

resediaaa untuk memberi puhatim tului

rcpada civitas

rkademika dalam layanan keuangan.

4.05 Puas

(etersediaan dafi alcessibilitas data

nformasiRencana Program Kuja
{nggaran dan Belanja

Aises Sesuai dengan Haltupoksi dan

rcwenangan)

4.034 Puas

KESIMPTILAi\
Indeks Kepuasan Civitas Akademika sebesar 3.754. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi atau

tanggapan Civitas Akademika terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana

Politeknik Kutaraja adalah oPuas" atau 6Baik".

PENUTUP
Demikianlah Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Civitas Akademika terhadap Layanan

Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana Politeknik Kutaraja Banda Aceh tahun 2021. Terima

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

ini dapat menjadi data dan dasar bagi perbaikan Politeknik Kutaraja di masa depan.

E.


