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LAPORAN 

SURVEY KEPUASAN TERHADAP PENJAMINAN MUTU  

POLITEKNIK KUTARAJA 

TAHUN 2021 

 

A. PENDAHULUAN 

Keberhasilan pengelolaan pendidikan tinggi dalam mencapai visi dan misi, salah satunya 

ditentukan oleh kepuasan pengguna (civitas akademika) terhadap layanan yang diberikan. Hal ini 

karena mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan selaku civitas akademika berperan sebagai input, 

karenanya Penjaminan Mutu menjadi penting. 

Pada saat ini, kualitas pelayanan penjaminan mutu perguruan tinggi terhadap pengguna 

dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jika kualitas penjaminan 

mutu buruk dan kepuasan terhadap penjaminan mutu kurang memuaskan, maka dalam jangka 

panjang daya saing perguruan tinggi akan melemah dan sulit berkemang. Namun apabila 

penjaminan mutu yang diberikan berkualitas, maka perguruan tinggi pun tergolong bagus. 

Adapun tujuan dari diadakannya survey ini di antaranya sebagai pegangan/dasar untuk 

menjalankan penjaminan, mengukur tingkat kepuasan pengguna, dan hasil dari evaluasi diharapkan 

mampu menjadi masukan bagi Politeknik Kutaraja untuk meningkatkan pelayanan penjaminna mutu. 

B. METODE PENGAMBILAN SAMPEL 

Pelaksanaan survey terhadap Penjaminan Mutu Politeknik Kutaraja ini dilaksanakan pada 

tanggal 6 Desember 2021 dan dilakukan kepada civitas akademika yang terdiri atas 156 orang 

mahasiswa, 23 orang dosen, dan 8 orang tenaga kependidikan dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif 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 Tata 

Penjaminan Mutu Politeknik Kutaraja 
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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. HASIL SURVEY 

Dari hasil rekapitulasi survey kepuasan civitas akademika terhadap Penjaminan Mutu Politeknik 

Kutaraja, diperolehlah sampel sejumlah 184 responden yang masing-masing terdiri atas 153 orang 

mahasiswa, 23 orang dosen, dan 8 orang tenaga kependidikan, sehingga dihasilkan data sebagai 

berikut. 

PENGGUNA BUTIR PERNYATAAN 
Indeks 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepuasan 

Dosen Sistem dan proses seleksi, rekrutmen, orientasi, dan penempatan 

dosen  
4,173 Baik 

Sosialisasi proses perencanaan, rekrutmen dan seleksi dosen  4,043 Baik 

Kesempatan dan dukungan untuk mengikuti kursus /pelatihan 

/seminar /magang /detasering baik di dalam maupun di luar negeri 
4,173 Baik 

Kesempatan dan dukungan untuk mengikuti studi lanjut  3,956 Baik 

Informasi dan penyelenggaraan layanan kenaikan jabatan fungsional 4,043 Baik 

Sistem pembinaan dosen dalam bentuk pemberian penghargaan dan 

sanksi/hukuman 
3,869 Baik 

Penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai 4,086 Baik 

Ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk menjalankan tugas 

pokok dan fungsi 
3,913 Baik 

Ketersediaan sarana komunikasi untuk menyampaikan kritik, saran, 

dan keluhan 
4,217 Sangat 

Baik 

Ketersediaan fasilitas ruang kuliah yang nyaman dan memadai untuk 

menunjang tridarma 
4,043 Baik 

Sistem dan layanan e-learning yang memadai 4,043 Baik 

Fasilitas  yang memadai untuk menunjang Tridharma Perguruan 

Tinggi 
3,869 Baik 
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Dukungan pendanaan untuk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 
3,826 Baik 

Ketersediaan akses informasi (internet) yang cepat dan handal untuk 

menjalankan tugas pokok dan fungsi 
4,043 Baik 

Pemerataan distribusi beban kerja dosen 3,521 Baik 

Dukungan untuk publikasi (seminar dan jurnal) 3,913 Baik 

Rata rata 
3,983 Baik 

Tenaga 

Kependidikan 

Sistem dan proses seleksi, rekrutmen, orientasi, dan penempatan 

Tenaga Kependidikan 
4,125 Baik 

Ketersediaan pedoman rekrutmen Tenaga Kependidikan 3,625 Baik 

Ketersediaan pedoman beban kerja Tenaga Kependidikan 3,875 Baik 

Sosialisasi proses rekrutmen dan seleksi Tenaga Kependidikan 3,875 Baik 

Kesempatan dan dukungan untuk mengikuti kursus / pelatihan / 

magang  
4,125 Baik 

Informasi dan penyelenggaraan layanan kenaikan jabatan fungsional 

dan kepangkatan 
4,125 Baik 

Sistem pembinaan Tenaga Kependidikan dalam bentuk pemberian 

penghargaan dan sanksi/hukuman 
3,750 Baik 

Ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk menjalankan tugas 

pokok dan fungsi 
3,250 Cukup 

Sistem tunjangan kinerja yang sesuai dengan capaian kinerja 4,125 Baik 

Ketersediaan sarana komunikasi untuk menyampaikan kritik, saran, 

dan keluhan 
3,375 Cukup 

Tindaklanjut kritik, saran, dan keluhan yang disampaikan kepada 

pimpinan 
4,125 

 

Baik 

Rata rata 3,852 Baik 

Mahasiswa Kualifikasi dan kepakaran dosen pengampu mata kuliah  4,183 Baik 

Penggunaan metode pembelajaran di dalam dan di luar ruang kelas 

di Politeknik Kutaraja 
4,111 Baik 

Ketersediaan media pembelajaran (white board, infocus, alat peraga 

dan lainnya)  
4,235 Sangat 

Baik 

Proses monitoring dan evaluasi pembelajaran  4,098 Baik 

Pelaksanaan dan layanan praktikum  3,947 Baik 

Pengintegrasian dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran 
3,712 Baik 

Kondisi suasana akademik yang kondusif  3,875 Baik 
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Pelaksanaan kegiatan non akademik yang melibatkan warga kampus 

(olah raga, keagamaan dan lainnya) 
4,019 Baik 

Penyampaian materi perkuliahan melalui e-learning  3,862 Baik 

Sistem penilaian dilakukan dengan terstruktur dan dilakukan 

menggunakan sistem informasi yang efektif 
3,836 Baik 

Tersedianya aksebilitas layanan internet, kesehatan dan perpustakaan 3,856 Baik 

Rata rata 3,976 Baik 

  

D. KESIMPULAN 

Indeks Kepuasan Civitas Akademika jika dirata ratakan dari dosen, tenaga kependidikan dan 

mahasiswa sebesar 3,937. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi atau tanggapan Civitas 

Akademika terhadap Penjaminan Mutu adalah “Baik”. 

E. PENUTUP 

Demikianlah Laporan Survey Terhadap Penjaminan Mutu 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. 


