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KATA PENGAIITAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, pada akhirnya Laporan Pelaksanaan Survey

Kepuasan Civitas Akademika terhadap LayananPengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana

politeknik Kutaraja Banda Aceh dapatkami 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 Layananpengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana Politeknik Kularaja 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, 22 Agtstas2022
Kepala Bagian Keuangan, SDM, dan Umum

Firdaus, S.T.
14001
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LAPORAF{ PELAKSANAAI{

STIRYEY KEPUASA!{ CIVTTAS AKAI}EMIKA TERTIADAP LAYAI{AI\ PENGELOLAAN

KEUAI\GAFI DAI{ SARANA PRASARAI\A

TAI{UN 2022

PENDATIULUAI{ r, ,------.^ -^-ri,liLon fino '
Saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi'

menjadikanperguruantinggisebagaisektorstrategisyangdiharapkandapatmenghasilkanSumber

DayaManusia(SDM)yangbermutu.SementarakualitasSDMyangdihasilkanperguruantinggi

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 Kutarajaterus 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

pftIsarana yang memadai serta pengelolaan keuangan yang baik.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap

gedunglruangan 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,mej4 kursi, dll.

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

b. Sarana sumber belajar yang terdiri dari buku teks, jurnal, d11.

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, listrik, transportasi, parkir kendaraan, dll.



B.

Adapuntujuandaridilaksanakannyakegiataniniadalahunfukmendapatkanumpanbalikbagi

kebufuhanproglamyangsedangdanakanberjalan,sehinggadapatmengetahuikesenjanganantara

perencanaandantarget.Selainifusurveyinijugadilakukanuntukmengetahuikepuasancivitas

akademika di ringkungan politeknik Kutaraja terkait pengeroraan keuangan serta sarana dan

prasarananya.

METODE PENGAMBILAI\ SAMPEL
Pelaksanaan survey terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan dan sarana Prasarana Politeknik

Kutaraja ini dilaksanakan pada tanggal2O Juni 2a22 dandilakukan kepada civitas akademika yang

terdiri atas 260 orang mahasiswa , 23 arung dosen, dan 14 orang tenaga kependidikan dengan

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif'

Distribusi kuesioner dilakukan cara memb agi atat 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 yaflg meliputi keuangan yang mencakup aspek

perenc€yraan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungiawaban biaya operasional tridharma serta

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

pembelajaran dan peningkatan suasana akademik.

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

Level Skor hasil Kriteria
Hasil

1 1.00-1,80 Sangat Kurang

2 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. *t'"j}"ffi 
rekapiturasi survey kepuasan civitas akademika terhadap Layanan Pengelolaan

Keuangan, sarana dan prasarana politeknik Kutmaj4 diperolehlah sampel sejumrah 22r responden

yang masing-masing terdiri atas 188 orang mahasiswa, 20 orang dosen' dan 13 orang tenaga

kependidikan, sehingga dihasilkan data sebagai berikut'

No. Aspek yang Diukur Indёks

Kcpuasan

Tinまat

Kcpuasan

1

Ftts,Juml由,kualltt danaksい dbll器

Hanaprttaanaullluln lAuL parkir,

Юllet,tempatsampah,WiFi area dapur,

3arana olah rag%Taman,d11)

4.395 Sangat Puas

「ulllltt blittt dan

よsessibilitas sarana prasaranakeagall19,・

fMeSiこ lllushalla

4,179
Pllas

(etersediaan dan kualitas serana prasarana

ftntor ataukeseketariatan @ iro

{dministrasi, Ruang Prodi, Ruang dosen

lan seketmiat
remahasiswaan)

3.845

Puas

e」 s,Jumlah,hJれぉdan aksessiЫ ll益

aran,nrasaranaperk■ lliahan rRuang k■ li[血

3.952 Puasvleja, kursi, LCD Projector, Sound sistem,

lata cahaya, Kenyamanan, dan peramgkat

uliah lainnya)

5

lenis. Jumlah, kualitas dan aksessibilitas

iarana prasarana

'enelitian dan PkM dosen danmahasiswa.

3.025 Cuk■p Pus

fenis, Jumlah, kualitas dan aksessibilitas

larana prasaranaPraktikum, penelitian,

ugas akhir (laboratorium beserta

rcrangkatnya dan kebunpercobaan)

3.773 Puas

ienis, Junlah, kualitas dan alaessibilitas

larana prasaranaPerpustakaaq Taman

Sacaan,

'oiok Baca dan seienis.

4.039 Puas

面 s,Juml亀 kuditas dall aksessibili器

laralla prasaralla

aPat7 Pertemuan9 dis掲 疇imahasiswa dan

bsen

3.914
Puas

3



asi

¨ 狙akSessbl18

i鰈 緞 醸
perpu飢よaan,SDM,kcuang攣 ,

decission support system, e-learning,

dalam layanan urusan atau

terkait dengan keuangan

砕′励沸″:Ke■lampuan

pelayanan keuangan I sesuaidengan

,vang

tanggap (r e sP onsiv ene ss) :

auan, Kesiapan dan KesigaPan

permasalahao civitas akademika

; memberikan jasadengan cePat

(empathy): Kepedulian

untuk memberi perhatian

dalam layanan ke\uangan.

dan ttscsdbilitas data

Akses Sesud dengtt Haktlpoksi dan

D.KESIMPULAN
Ldeks Kepuasan Civitas Alcadelnika sebesar 3.953.Hasil ini lnenunJukkan bahwa persepsi atau

tanggapan Civitas Akademika terhadap Layallan Pengelolaan Keuangan,Sarana dan Prasarana

Politeknik Kutaraia adalah``Puas"atau``BaiP'.

E.PENUTUP
Demikianlah LapOran Pelaksanaan SuⅣey Kepuasan C市itas Akademika terhadap Layanan

Pengelolaan Keuangan dan Sarana Prasarana Politeknik Kutaraia Banda Aceh tahun 2022.Terima

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

ini dapat mttadi data dan dasar bagi perbaikan Poli“knik Kutttja di masadepan.

sarana danPrasarana


