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Kata Pengantar 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita selaku hambanya dan telah 

mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar. Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, hamba dan utusan-Nya yang diutus ke dunia 

sebagai rahmatan lil alamin. 

Berkat limpahan cahaya dan nikmat yang telah Allah SWT berikan, alhamdulillah kegiatan 

evaluasi yang dilakukan oleh Unit Kendali Mutu (UKM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ pada 

akhir semester genapTahun Akademik 2019/2020 dapat berjalan dengan baik. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk 

menyusun laporan evaluasi indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan. 

Semoga hasil evaluasi ini dapat dijadikan informasi dalam perbaikan dan meningkatkan mutu 

dan pelayanan khususnya bagi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKM UMJ pada 

semester berikutnya. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

Jakarta, Desember 2020 

Ketua Unit Kendali Mutu FKM UMJ 

 

Rusman Efendi, S.K.M., M.Si. 
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EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI 

AKADEMIK 

A. Pendahuluan  

Keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi, salah satunya ditentukan oleh 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan 

mahasiswa selain berperan sebagai input, mereka juga adalah pelanggan (konsumen) yang 

memanfaatkan jasa perguruan tinggi. Karenanya dalam konsep pelayanan, kepuasan mahasiswa 

menjadi penting. Pada saat ini, kualitas pelayanan perguruan tinggi terhadap mahasiswa dipandang 

sebagai salah satu alat untuk mencapai keunggulan kompetitif perguruan tinggi. Jika kualitas 

pelayanan buruk dan kepuasan mahasiswa terhadap layanan perguruan tinggi kurang memuaskan, 

maka dalam jangka Panjang daya saing perguruan tinggi akan melemah dan sulit berkembang. 

Namun, pelayanan berkualitas oleh perguruan tinggi bukan pekerjaan mudah, karena melibatkan 

banyak aspek seperti pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan 

kelembagaan yang jelas. Survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan ini dilakukan 

untuk menjaring tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh Fakultas 

Kesehatan Masyarakat (FKM) UMJ.  

Pelayanan publik kepada mahasiswa di FKM UMJ sampai saat ini sudah berjalan lancar, 

akan tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pengguna jasa 

khususnya para mahasiswa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dukung sebagai bahan 

evaluasi dan perbaikan layanan, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa 

Evaluasi kepuasan mahasiswa sebagai pengguna jasa layanan. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa, adalah Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap 

Layanan Mahasiswa, sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan pendidikan yang 

diberikan kepada mahasiswa di FKM UMJ. Hasil survey ini akan menjadi masukan bagi perbaikan 

maupun peningkatan kualitas pelayanan di masa selanjutnya. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Survei Kepuasan Mahasiswa dilaksanakan secara berkala yaitu setiap tahun sekali dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan pendidikan, kepada mahasiswa di FKM 

UMJ sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

pada mahasiswa selanjutnya. 
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C. Sasaran  

Sasaran survey indeks kepuasaan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik adalah 

seluruh mahasiswa magister kesehatan masyarakat aktif pada Tahun 2019/2020 di lingkungan 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jumlah responden pada 

survey ini berjumlah 64 mahasiswa 

 

D. Waktu dan Tempat 

Pengisian dilakukan secara online melalui link yang telah disediakan oleh Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui google form yang telah 

disebarkan. Waktu pelaksanaan pengisian adalah di bulan Desember tahun 2020. 

E. Lingkup Evaluasi  

Evaluasi dilakukan oleh mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan di Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

 

F. Instrumen Evaluasi dan Metode Pengolahan Data 

Instrumen yang dipergunakan berupa kuesioner. Guna memenuhi validitas isi dan bobot 

instrumen, dilakukan telaah mendalam tentang aspek-aspek perguruan tinggi yang berhubungan 

dengan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Selanjutnya, dari setiap aspek diuraikan lagi sub 

aspek apa saja yang dapat dijadikan indikator survei  

SURVEI KEPUASAN MAHASISWA 

Petunjuk :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Berilah penilaian terhadap UMJ dengan cara melingkari angka pada kolom skor yang artinya sebagai berikut: 

1 = Tidak Baik 

2 = Kurang Baik 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

 

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR 

A. DOSEN 

1.  Senantiasa memciptakan suasana pemebelajaran yang bernuansa 

islami 

1 2 3 4 5 

2. Kompeten dengan mata kuliah yang diampunya 1 2 3 4 5 

3. Teratur/tertib dalam penggunaan waktu perkuliahan 1 2 3 4 5 
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4. Member tugas dan soal ujian yang sesuai dengan silabus,SAP, dan 

materi Ajar 

1 2 3 4 5 

5. Mampu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif 1 2 3 4 5 

6 Mampu dalam pemanfaatan media pembelajaran 1 2 3 4 5 

7 Memiliki wawasan keilmuan yang mendalam 1 2 3 4 5 

8 Berbusana rapih dan serasi, bertutur kata, bersikap dan bertindak 

santun 

1 2 3 4 5 

9 Toleran terhadap perbedaan pendapat 1 2 3 4 5 

Skor A      

B. TENAGA KEPENDIDIKAN (KARYAWAN, PUSTAKAWAN, LABORAN, DAN TEKNISI) 

10 Senantiasa mendukung suasana kampus yang islami 1 2 3 4 5 

11 Memberi pelayanan dengan sopan, ramah, jujur, tertib tepat waktu, 

adil, dan dapat dipercaya 

1 2 3 4 5 

12 Bersikap informatif dan komunikatif 1 2 3 4 5 

13 Memfasilitasi pengurusan surat menyurat dan dokumen akademik 1 2 3 4 5 

14 Prosedur pelayanan administrasi tidak berbelit-belit 1 2 3 4 5 

15 Proses pelayanan administrasi cepat dan tepat 1 2 3 4 5 

16 Kegiatan administrasi rapi dan teratur 1 2 3 4 5 

17 Menunjukkan disiplin kerja yang tinggi 1 2 3 4 5 

18 Cepat tanggap terhadap keluhan 1 2 3 4 5 

19 Bertugas sepenuh hati dalam memberikan pelayanan 1 2 3 4 5 

20 Berpenampilan rapi, sopan, sesuai dengan situasi dan kondisi 1 2 3 4 5 

Skor B      

C. PIMPINAN 

21 Menciptakan kebijakan yang mendukung terwujudnya kampus 

islami 

1 2 3 4 5 

22 Mudah untuk menyediakan waktu berkomunikasi dan 

berkonsultasi  

1 2 3 4 5 

23 Berkomitmen terhadap mutu 1 2 3 4 5 

24 Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa 1 2 3 4 5 

Skor C      

D. SARANA DAN PRASARANA 

25 Lingkungan kampus yang nyaman dan aman 1 2 3 4 5 
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26 Ruang kelas nyaman dan memiliki alat pembelajaran yang lengkap 1 2 3 4 5 

27 Ruang perpustakaan nyaman, dan memiliki koleksi pustaka 

lengkap, serta mudah dalam mengakses informasi 

1 2 3 4 5 

28 Ruang pelayanan dan ruang tunggu pelayanan administrasi 

akademik nyaman 

1 2 3 4 5 

29 Laboratorium lengkap dan sesuai dengan kebutuhan program studi  1 2 3 4 5 

30 Tempat beribadah yang memadai 1 2 3 4 5 

31 Toilet dan sarana kebersihan memadai, bersih, dan nyaman 1 2 3 4 5 

32 Lokasi parker memadai, nyaman dan aman 1 2 3 4 5 

33 Akses menuju dan keluar kampus mudah 1 2 3 4 5 

Skor D      

Total skor      

Saran: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hasil pengisian kuisioner untuk menghitung Indeks Kepuasaan Mahasiswa (IKM) adalah data 

dan informasi tentang tingkat kepuasaan mahasiswa yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil penilaian berupa pilihan tidak baik = 1, kurang baik = 2, baik = 3, dan 

sangat baik = 4 dari pernyataan yang disampaikan dalam kuesioner dijakdikan indikator untuk menilai 

kinerja secara representatif dari pelayanan administrasi akademik di FKM UMJ dalam kategori Tidak 

baik = 1, Kurang baik = 2, Baik = 3, dan Sangat baik = 4. Teknik pengolahan data menggunakan acuan 

KepMen PAN NO.Kep/25/M.Pan/2/2004. Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan Administrasi 

Akademik ditunjukan menggunakan tabel dibawah ini :   

 

Tabel 1.1 Indeks Mutu Pelayanan Administrasi Akademik 

Nilai Persepsi Interval IKM Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu Pelayanan Kinerja  

1 1.00 – 1.75 25 – 43,75 D Tidak Baik 

2 1.76 – 2.50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 

3 2.51 – 3.25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3.26 – 4.00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 
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G. Hasil Evaluasi Pelayanan Administrasi Akademik. 

 

No Komponen Evaluasi 

Penilaian Pelayanan Pendidikan oleh 

Mahasiswa S2 Tahun Ajaran 

2019/2020 

Skor Kinerja 

 A. Dosen   

1.  Suasana pembelajaran yang islami 3.59 Sangat baik 

2.  Kompetensi matakuliah yang diampu 3.64 Sangat baik 

3.  Ketertiban waktu perkuliahan 3.48 Sangat baik 

4.  Kesesuaian tugas dan soal ujian dengan silabus, SAP, dan 

materi ajar 

3.61 Sangat baik 

5.  Keefektifan strategi pembelajaran 3.56 Sangat baik 

6.  Pemanfaatan media pembelajaran 3.56 Sangat baik 

7.  Wawasan keilmuan 3.72 Sangat baik 

8.  Penampilan dalam berbusana dan sikap sopan santun 3.72 Sangat baik 

9.  Toleransi dalam perbedaan pendapat 3.69 Sangat baik 

 Skor A 3.62 Sangat baik 

 B. Tenaga Kependidikan (Karyawan, Pustakawan, 

Laboran, dan Teknisi 

  

10.  Mendukung suasana kampus yang islami 3.50 Sangat baik 

11.  Sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan 3.64 Sangat baik 

12.  Sikap informatif dan komunikatif 3.52 Sangat baik 

13.  Memfasilitasi pengurusan surat menyurat dan dokumen 

akademik 

3.61 Sangat baik 
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No Komponen Evaluasi 

Penilaian Pelayanan Pendidikan oleh 

Mahasiswa S2 Tahun Ajaran 

2019/2020 

Skor Kinerja 

14.  Kemudahan pelayanan administrasi 3.55 Sangat baik 

15.  Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan 3.52 Sangat baik 

16.  Kerapihan dan keteraturan dalam kegiatan administrasi 3.48 Sangat baik 

17.  Kedisiplinan dalam bekerja 3.52 Sangat baik 

18.  Kecepat tanggapan terhadap keluhan yang diberikan 3.38 Sangat baik 

19.  Kesepenuhatian/totalitas dalam bekerja 3.58 Sangat baik 

20.  Penampilan (rapih, sopan, sesuai dengan situasi dan 

kondisi) 

3.67 Sangat baik 

 Skor B 3.54 Sangat baik 

 C. Pimpinan   

21.  Kebijakan dalam mendukung terwujudnya kampus islami 3.72 Sangat baik 

22.  Kemudahan menyediakan waktu untuk mahaasiswa 3.63 Sangat baik 

23.  Komitmen terhadap mutu 3.64 Sangat baik 

24.  Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa 3.56 Sangat baik 

 Skor C 3.64 Sangat baik 

 D. Sarana dan Prasarana   

25.  Kenyamanan dan keamanan lingkungan kampus 3.52 Sangat baik 

26.  Kenyamanan dan kelengkapan alat pembelajaran di ruang 

kelas 

3.39 Sangat baik 

27.  Kenyamanan, kelengkapan, dan kemudahan mengakses 

informasi di perpustakaan 

3.30 Sangat baik 
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No Komponen Evaluasi 

Penilaian Pelayanan Pendidikan oleh 

Mahasiswa S2 Tahun Ajaran 

2019/2020 

Skor Kinerja 

28.  Kenyamanan ruang pelayanan dan ruang tunggu 

administrasi 

3.45 Sangat baik 

29.  Kelengkapan dan kesesuaian kebutuhan laboratorium 3.28 Sangat baik 

30. Ketersediaan tempat beribadah yang memadai 3.45 Sangat baik 

31. Ketersediaan, kebersihan dan kenyamanan toilet dan sarana 

kebersihan 

3.50 Sangat baik 

32. Ketersediaan, kenyamanan, dan keamanan lokasi parkir 3.47 Sangat baik 

33. Kemudahan akses menuju dan keluar kampus 3.45 Sangat baik 

 Skor D 3.42 Sangat baik 

 Total Score 3.56 Sangat baik 

 

Hasil survei didapatkan bahwa pelayanan pendidikan secara keseluruhan dalam kategori sangat baik (3.56). Dari setiap komponen, yang terdiri 

dari dosen (3.62), tenaga kependidikan (3.54), pimpinan (3.64), dan sarana prasarana (3.42), score tertinggi terdapat dalam komponen pimpinan 

(3.64), sementara score terendah berada dalam komponen sarana dan prasarana (3.42). 

 



 

12 
 

1. Saran – saran dari mahasiswa 

Secara umum, menurut mahasiswa program studi magister kesehatan masyarakat tahun ajaran 

2018/2019 pelayanan pendidikan di fakultas kesehatan masyarakat sudah sangat baik, baik dari 

komponen dosen, pimpinan, maupun staf. Pelayanan pendidikan juga dirasa sudah baik dan 

informatif, memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, cepat tanggap menangani masalah dan sudah 

terintegrasi sehingga kurikulum dan sistem pembelajaran sudah sesuai dengan regulasi yang ada. 

Namun, ada beberapa saran yang diberikan oleh mahasiswa, yaitu: 

a. Pelayanan yang sudah dirasa sangat baik, mohon dipertahankan dan ditingkatkan 

b. Meningkatkan komitmen waktu dan kesiapan dosen-dosen setiap matakuliah 

c. Silabus dan target pembelajaran dijelaskan di awal perkuliahan dengan 1 pedoman yang 

jadi panduannya 

d. Meningkatkan pemenuhan sarana laboratorium 

e. Dosen lebih diperbanyak bentuk pembelajaran aplikatif sesuai substansi pembelajarannya 

f. Mempertimbangkan kembali materi ppt dalam bahasa inggris karena keterbatasan 

mahasiswa rata-rata belum bisa menangkap materinya 

g. Ruang kuliah perlu difasilitasi dengan audio visual yang bagus 

h. Di era digital, diharapkan pembimbing dengan cepat menandatangani hal yang perlu 

ditandatangani sebelum memlakukan ujian, sedangkan sudah di acc secara lisan sehingga 

dapat efisiensi waktu. 

i. Pembelajaran sudah cukup baik, perbanyak diskusi dan sharing 

j. Terus selalu bergerak maju, selalu ciptakan inovasi untuk kemajuan pelayanan pendidikan 

di fakultas kesehatan masyarakat UMJ 

k. Selama pandemi sebaiknya masih menggunakan sistem perkuliahan online dengan 

didukung sistem yang baik dan lancar, dan sigap. Karena kadangkala mahasiswa 

lama/kesulitan masuk perkuliahan karena menunggu host untuk mengizinkan/kesulitan 

saat share screen.  Jadwl perkuliahan juga bisa jadi berbeda dengan jadwal yang ada pada 

situs e-learning UMJ sehingga mahasiswa bisa saja tidak mengisi absen karena waktunya 

tidak sama. Mohon agar dapat disesuaikan dan difasilitasi agar semua berjalan lancar. 

l. Pemberitahuan absensi bila perkuliahan tidak berlangsung apakah kami harus absen atau 

tidak 

m. Perkuat jaringan internet agar tidak menghambat selama perkuliahan online 

n. Kondisi kuliah daring sering terkendala dengan permintaan accept dari host, dan host  

jarang standby, sehingga pertengahan kuliah/di akhir kuliah baru bisa bergabung. Saran, 

bisakah tanpa konfirmasi langsung bergabung kuliah atau ada co-host dari salah satu 
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mahasiswa agar jika ada kendala bisa langsung terselesaikan. Dari pihak dosen pernah 

mengalami kesulitan upload, saran saya ada orang IT yang mengerti bila ada kendala 

sistem IT sehingga dapat terselesaikan segera agar tidak mengganggu perkuliahan 

o. Mohon admin menambah jaringan zoom meeting demi lancarnya perkuliahan 

p. Pelayanan informasi perkuliahan disaat pandemi COVID-19 perlu lebih ekstra 

q. Dalam mata kuliah online, mohon admin lebih cepat responnya untuk meng-approve yang 

ingin masuk zoom 

 

H. Kesimpulan  

1. Hasil survei didapatkan bahwa pelayanan pendidikan dalam kategori sangat baik  

2. Dari evaluasi setiap komponen, score tertinggi terdapat pada komponen pimpinan (3.64), 

sementara score terendah pada komponen sarana dan prasarana (3.42). 

3. Secara umum mahasiswa menyatakan bahwa pelayanan pendidikan sudah sangat baik, perlu 

dipertahankan serta ditingkatkan kembali, dan terus membuat inovasi untuk kemajuan FKM 

UMJ. 

4. Disaat pandemi COVID-19, sistem perkuliahan online mengalami kendala pada jaringan dan 

admin/host yang seringkali lama untuk meng-approve/accept mahasiswa yang ingin masuk ke 

dalam kelas zoom meeting 

5. Dalam proses belajar mengajar perlu diterapkan pembelajaran aplikatif sesuai substansi, 

mempertimbangkan PPT dalam bahasa inggris karena keterbatasan mahasiswa yang rata-rata 

belum bisa menangkap materi, serta silabus dan target perkuliahan dijelaskan di awal 

perkuliahan dengan 1 pedoman yang menjadi acuan 

6. Jika dilihat dari saran dan prasarana, mahasiswa menyarankan perlunya audio visual yang baik 

di dalam kelas, jaringan internet yang lebih baik, dan pemenuhan ruang laboratorium yang 

memadai. 

 

I. Saran  

1. Pertahankan sistem pelayanan pendidikan yang sudah sangat baik, namun tetap harus 

ditingkatkan/membuat inovasi yang berkemajuan 

2. Perlu adanya suatu inovasi/kebijakan untuk e-learning sehingga mahasiswa tidak 

terkendala/terlambat pada saat ingin memasuki kelas zoom meeting karena menunggu admin 

untuk meng-approve 

3. Jaringan internet diperkuat untuk kelancaran jalannya perkuliahan melalui zoom meeting 
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4. Dalam kegiatan zoom meeting, pihak IT perlu stand by, sehingga jika mahasiswa, dosen, 

maupun admin mengalami kendala dapat cepat terselesaikan 

5. Perlu adanya inovasi dalam model pembelajaran yang dilakukan oleh dosen 

6. Ruang kelas perlu dilengkapi dengan audio visual yang baik, serta pemenuhan ruang 

laboratorium yang memadai. 
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