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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat dan kuasaNya sehingga laporan monitoring dan evaluasi (monev) 

mengenai tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap layanan institusi tahun 2019 

dapat diselesaikan. Monev mencakup empat layanan yang diberikan yakni 

layanan administrasi akademik, layanan bimbingan dan konseling, layanan unit 

kegiatan kemahasiswaan, dan layanan kesehatan. Monev dilaksanakan untuk 

mengukur kinerja unit-unit pelayanan seperti BAAK, Bimbingan dan Konseling, 

Poliklinik, dan unit-unit layanan terkait. 

 

Diharapkan dari laporan monev ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

pimpinan universitas dalam mengambil kebijakan untuk penyempurnaan 

layanan bagi mahasiswa. Akhirul kalam, kami mengucapkan terimakasih atas 

kerjasama pimpinan UPT Layanan Konseling dan Psikologi Mahasiswa (LKPM), 

Poliklinik UNM, Unit-unit Kegiatan Kemahasiswaan, dan pihak-pihak yang telah 

memberikan kontribusi pada terlaksananya pengisian instrumen dan pembuata 

laporan monev ini. 

 

 

 

Makassar, Desember 2019 

Ketua LP2MP UNM 

 

 

 

Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal, khususnya 

pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor strategis yang diharapkan 

dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Keadaan persaingan yang 

cukup kompetitif antar perguruan tinggi menuntut lembaga pendidikan memperhatikan 

mutu pendidikan dankelembagaan sehingga mampu serta unggul dalam persaingan 

tersebut. Perguruan tinggi harus melakukan langkah antisipasi guna menghadapi 

persaingan yang semakin kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali dan 

meningkatkan segala aspek pelayanan yang dimiliki, karena sebuah pelayanan yang 

dimiliki oleh lembaga tertentu akan menjadi gambaran dari kualitas lembaga tersebut, 

jika pelayanan yang diberikan menurut konsumen itu baik maka sebuah lembaga 

tersebut bisa dikatakan baik. Tapi sebaliknya jika pelayanan yang dimiliki suatu lembaga 

buruk maka lembaga tersebut akan dikatakan buruk. Termasuk juga pelayanan dalam 

sebuah lembaga pendidikan. Penelitian mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi 

perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pengukuran mutu jasa, penilaian dengan 

pendekatan akreditasi serta penilaian yang sifatnya langsung seperti tingkat gagal studi 

(DO), masa studi dan lainnya dianggap tidak cukup sehingga diperlukan paradigma baru 

sebagai indikator pengukuran mutu pendidikan. Ada empat aspek penting dalam  pendi

dikan tinggi yaitu: a. Pendidikan tinggi sebagai produksi sumber daya manusia yang 

berkualitas, b. pendidikan tinggi sebagai tempat pelatihan riset karir, c. pendidikan tinggi 

sebagai manajemen efesiensi dari syarat pengajaran, d.pendidikan tinggi sebagai sebuah 

materi dari perluasan kesempatan hidup.  

Kualitas pelayanan tidak terlepas dari prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip efesiensi 

Prinsip efesiensi berkenaan dengan penggunaan sumber daya yang ada baik meliputi 

fasilitas, tenaga, hardware dan software, dan resources yang lain untuk mendukung 

keberhasilan tugas administrasi. 

2. Prinsip pengelolaan 
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Prinsip pengelolaan berkenaan dengan prinsip manajemen seperti prinsip planning, 

organizing, controlling dan directing. 

3. Prinsip prioritas 

Prinsip prioritas berkenaan dengan penguatamaan suau aktivitas apabila terjadi 

double job dalam satu tempo, semisal munculnya pekerjaan manajemen dan operatif 

dalam waktu bersamaan. Seringkali seorang administrator mendahulukan tugas operatif, 

sedangkan melupakan tugas manajemen yang seharusnya menjadi prioritasnya. 

4. Prinsip efektivitas kepemimpinan 

Prinsip efektivitas kepemimpinan berkaitan dengan beberapa dimensi yang terkait 

yaitu dimensi human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi-

kondisi. 

5. Prinsip teamwork 

Kerjasama baik antar orang yang terlibat dalam suatu secara vertikal maupun 

hosisontal tentunya akan menciptakan suatu konduktifitas iklim dan memacu pada 

keberhasilan suatu teamwork project. 

Sebagai salah satu institusi perguruan tinggi, Universitas Negeri Makassar 

tentunya berupaya menyediakan layanan yang maksimal bagi mahasiswa. Salah satu 

upaya untuk memperoleh acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kemahasiswaan 

adalah survei kepuasan mahasiswa. Hasil survei dijadikan tolok ukur untuk menilai 

kinerja kualitas pelayanan yang telah diupayakan dan menetapkan rencana tindak lanjut 

untuk perbaikan kualitas pelayanan. Monitoring dan evaluasi (monev) kepuasan 

mahasiswa pada tahun 2019. 
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1.2.  Tujuan Monev 

Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan monev kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan akademik dan non akademik dengan tujuan 

1. Mengukur sejauh mana penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja 

pelayanan 
 

2. Mengukur kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan 
 

3. Mengetahui kelemahan atau kekuatan kualitas pelayanan dari masing-masing unit kerja 

pelayanan; 
 

4. Sebagai bahan penetapan rencana tindak lanjut perbaikan kualitas layanan 
 

5. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas layanan. 
 

1.3. Waktu Pelaksanaan 
 

Monev kepuasan pelayanan kepada mahasiswa dilaksanakan pada tahun 2019 

tepatnya pada bulan Juni-Desember 

1.4. Sasaran Monev 

Indeks kepuasan mahasiswa diukur melalui kinerja kualitas pelayanan yang diukur 

dengan skala likert 1 sampai 5. Pelayanan yang diukur kinerjanya adalah: 

 

1. Layanan Administrasi Akademik 

2. Layanan Bimbingan dan Konseling 

3. Layanan Kesehatan di Poliklinik 

4. Layanan Unit Kegiatan Kemahasiswaan 
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BAB II 

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

2.1.1. Instrumen Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik 

Instrumen kepuasan terhadap layanan administrasi akademik berupa angket dan 

dilaksanakan dalam rangka ISO 9001:2008 UNM bersama PPM-UNM. Instrumen tersebut 

telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh UPT Testing Centre UNM yang mencakup 

validitas bahasa, isi, dan konstruk serta analisis reliabilitas secara statistik (cronbach 

alpha). Untuk kemudahan penggunaan, angket dibuat berupa skala likert yang memuat 

pernyataan dan respon: sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. 

Mekanisme dari penyebaran angket adalah setiap mahasiswa yang datang di tiap unit 

pelayanan seperti unit -unit BAK diberikan angket untuk mendapatkan tanggapan 

kepuasan pelanggan sedangkan unit PPM-UNM menyebar angket ke setiap fakultas dan 

program pascasarjana untuk diisi oleh mahasiswa masing-masing. Pada diseminasi 

tersebut, setiap fakultas disampel sebanyak 40 mahasiswa sehingga keseluruhan adalah 

400 angket. Setelah dikembalikan anget lalu dianalisis bersama 392 angket yang telah 

terkumpul di BAK pada tahun 2019 oleh tim PPM-UNM. Untuk menjamin keberkalaan, 

angket ini didiseminasikan setiap tahunnya tepatnya di waktu akhir semester genap.  

Komponen penilaian kepuasan mahasiwa terhadap layanan administrasi akademik 

adalah: 

1. Keramahan dan Sikap Petugas Pelayanan; 

2. Respon Petugas terhadap permasalahan yang dihadapi; 

3. Wawasan dan pengetahuan petugas pelayanan; 

4. Kesigapan petugas pelayanan; 

5. Kemampuan menangani dan menyelesaikan keluhan; 

6. Transparansi proses pelayanan; 

7. Kecepatan dan akurasi pelayanan; 

8. Kondisi ruang pelayanan. 



5 
 

2.1.2. Instrumen kepuasan terhadap layanan bimbingan dan konseling 

Instrumen kepuasan terhadap layanan bimbingan dan konseling berupa angket 

yang ditempatkan pada ruang UPT Layanan Konseling dan Psikologi Mahasiswa (LKPM) 

untuk diisi oleh mahasiswa yang datang untuk mendapatkan bimbingan dan konseling. 

Sebelum didiseminasikan, instrumen tersebut diuji validitas dan reliabilitas nya oleh UPT 

Testing Centre UNM yang mencakup validitas bahasa, isi, dan konstruk serta analisis 

reliabilitas secara statistik (cronbach alpha). Untuk kemudahan penggunaan, angket ini 

disajikan secara daring dan dibuat berupa skala likert yang memuat pernyataan dan 

respon : sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Untuk menjamin 

keberkalaan, pengadaan angket dilakukan di setiap tahunnya dan dianalisis di akhir tahun. 

Komponen penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan 

konseling adalah: 

1. Keindahan dan kebersihan ruangan; 

2. Respon pelayanan terhadap permasalahan yang dihadapi; 

3. Wawasan dan pengetahuan petugas pelayanan;  

4. Transparansi proses pelayanan;  

5. Keramahan petugas pelayanan; 

6. Kecepatan dan akurasi pelayanan;  

7. Kondisi ruang pelayanan; 

8. Keterjagaan rahasia masalah yang diajukan. 

2.1.3. Instrumen kepuasan terhadap layanan kesehatan 

Instrumen kepuasan terhadap layanan kesehatan berupa angket yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya oleh UPT Testing Centre UNM. Untuk mekanisme distribusi, 

angket ini ditempatkan di poliklinik UNM untuk diisi oleh mahasiswa yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Untuk kemudahan penggunaan, angket dibuat berupa skala likert 

yang memuat pernyataan dan respon:  sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan 

tidak baik dan disajikan secara daring. Untuk menjamin keberkalaan, pengadaan angket 

dilakukan di setiap tahunnya dan dianalisis pada  akhir tahun. 
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Komponen penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan konseling 

adalah: 

1. Kenyamanan ruangan pelayanan; 

2. Respon petugas dalam pelayanan;  

3. Wawasan dan kemampuan petugas/dokter dalam pelayanan;  

4. Kecukupan waktu pelayanan;   

5. Keramahan dokter/petugas pelayanan; 

6. Kecepatan dan akurasi pelayanan;  

7. Keterjangkauan biaya pelayanan; 

8. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. 

 

2.1.4. Instrumen kepuasan terhadap layanan unit kegiatan kemahasiswaan 

Instrumen kepuasan terhadap layanan unit kegiatan kemahasiswaan merupakan 

suatu angket yang dibuat oleh PPM UNM dan didiseminasikan ke tiap-tiap fakultas untuk 

diisi oleh setiap mahasiswa. Instrumen tersebut telah melewati tahap uji validitas dan 

reliabilitas nya oleh UPT Testing Centre UNM yang mencakup validitas bahasa, isi, dan 

konstruk serta analisis reliabilitas secara statistik (cronbach alpha). Untuk kemudahan 

penggunaan, angket ini disajikan secara daring dan dibuat berupa skala likert yang 

memuat pernyataan dan respons : sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak 

baik. Untuk menjamin keberkalaan, pengadaan angket dilakukan di setiap tahunnya dan 

dianalisis pada akhir tahun. 

Komponen penilaian kepuasan mahasiwa terhadap layanan unit kegiatan 

kemahasiswaan adalah: 

1. Kemudahan akses informasi UKM; 

2. Kemudahan prosedur menjadi anggot unit; 

3. Respon dan pelayanan petugas UKM; 

4. Kelayakan fasilitas serta sarana dan prasarana UKM; 

5. Kelengkapan fasilitas serta sarana dan prasarana UKM; 
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6. Kebersihan ruangan; 

7. Keramahan petugas UKM; 

8. Kemanfaatan program dan aktivitas UKM. 

 
2.2. Metode Analisis Data 

Skoring hasil penilaian untuk tiap-tiap instrumen dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 

1. Sangat Tinggi  : 32 - 40 

2. Tinggi    : 22 - 31 

3. Sedang  : 12 - 21 

4. Rendah  : < 12 

Untuk tiap-tiap instrumen, analisis data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Mengkonversi tiap-tiap pilihan butir dengan skor yang telah ditentukan (tiap-tiap 

indikator mempunyai skor maksimal 5 dan skor minimal 1).  

2. Mengakumulasi skor total yang diperoleh dari seluruh skor indikator/butir. 

3. Mengkategorikan skor total yang diperoleh ke dalam kategori yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

DESKRIPSI HASIL 
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3.1. Hasil dan Pembahasan Monev Data Instrumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

terhadap Layanan Admnistrasi Akademik  

Adapun jumlah angket yang terisi adalah sejumlah 792 dengan rekapitulasi yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Tinggi  32-40 123 15,53 

2 Tinggi 22 – 31 560 70,71 

3 Sedang 12 – 21 82 10,35 

4 Rendah < 12 27 3,41 

Jumlah 792 100 

 

Rekapitulasi tersebut juga ditunjukkan pada diagram berikut: 

 

 Berdasarkan grafik di atas, pada umumnya mahasiswa menunjukkan tingkat 

kepuasan yang tinggi. Dari data dengan kategori sangat baik dan baik, sebagian besar tenaga 

kependidikan memenuhi indikator utamanya kemampuan menangani dan menyelesaikan 

keluhan serta transparansi proses pelayanan sedangkan dari data dengan kategori cukup 

dan kurang, sebagian besar tenaga kepedidikan kurang dalam aspek kecepatan dan akurasi 

pelayanan dan kondisi ruang pelayanan.  

0

20

40

60

80

100

120

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah

Grafik Rekapitulasi Hasil Angket Kepuasan 
Mahasiswa terhadap Layanan Akademik 



9 
 

3.2. Hasil dan Pembahasan Monev Data Instrumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling 

Jumlah isian angket adalah sebanyak 77 dengan rekapitulasi sebagai berikut: 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Tinggi  32-40 23 29,87 

2 Tinggi 22 - 31 42 54,54 

3 Sedang 12 – 21 12 15,58 

4 Rendah < 12 3 3,89 

Jumlah 77 100 

Rekapitulasi tersebut juga ditunjukkan pada diagram berikut: 

 

Hasil analisis data tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan dan 

konseling menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswa telah menunjukkan tingkat 

kepuasaan yang tinggi. Adapun indikator yang pada umumnya mendapatkan penilaian 

yang kurang yakni adalah kecepatan dan akurasi pelayanan.  

 

 
3.3. Hasil dan Pembahasan Monev Data Instrumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

terhadap Layanan Kesehatan 
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 Jumlah angket yang terisi adalah sebanyak 46 dengan rekapitulasi yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 32-40 12 26,09 

2 Baik 22 - 31 24 52,1739 

3 Cukup 12 – 21 9 19,56 

4 Kurang < 12 1 2,17 

Jumlah 46 100 

Rekapitulasi tersebut juga ditunjukkan pada diagram berikut: 

 

Hasil analisis data tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kesehatan 

menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswa telah menunjukkan tingkat kepuasan 

yang tinggi. Adapun indikator yang pada umumnya mendapatkan penilaian yang kurang 

yakni kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan kecukupan mendapatkan 

pelayanan. 

 

3.4.  Hasil dan Pembahasan Monev Data Instrumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

terhadap Layanan Unit Kegiatan Kemahasiswaan 
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Jumlah angket yang terisi adalah sebanyak 349 dengan rekapitulasi yang ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Tinggi  32-40 102 29,22 

2 Tinggi 22 - 31 111 31,81 

3 Sedang 12 – 21 95 27,22 

4 Rendah < 12 41 11,75 

Jumlah 349 100 

Rekapitulasi tersebut juga ditunjukkan pada diagram berikut: 

 

 

Hasil analisis data tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan unit kegiatan 

kemahasiswaan menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswa telah menunjukkan 

tingkat kepuasan yang tinggi. Adapun indikator yang pada umumnya mendapatkan 

penilaian yang kurang yakni kelengkapan dan kelayakan fasilitas serta sarana dan 

prasarana UKM serta kebersihan ruangan. 

 

BAB IV 

PENUTUP 
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4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan pada tahun 

2019/2016 terhadap empat layanan kemahasiswaan yaitu: layanan administrasi 

akademk, layanan bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, dan layanan unit 

kegiatan kemahasiswaan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi untuk tiap-tiap layanan tersebut meski masih 

terdapat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal. 

4.2. Rekomendasi 

 

1. Aspek-aspek yang perlu ditingkatkan pada layanan administrasi akademik adalah 

aspek kecepatan dan akurasi pelayanan dan kondisi ruang pelayanan.  

2. Aspek yang perlu ditingkatkan pada layanan bimbingan dan konseling adalah 

aspek kecepatan dan akurasi pelayanan 

3. Aspek yang perlu ditingkatkan pada layanan kesehatan adalah aspek kemudahan 

dalam mendapatkan pelayanan dan kecukupan mendapatkan pelayanan. 

4. Aspek yang perlu ditingkatkan pada layanan unit kegiatan kemahasiswaan adalah 

kelengkapan dan kelayakan fasilitas serta sarana dan prasarana UKM serta 

kebersihan ruangan.
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 Demikian hasil rekapitulasi isian angket terhadap layanan akademik dan  

disarankan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pimpinan universitas untuk 

dapat menindaklanjuti dan mengambil kebijakan dari hasil rekapitulasi di atas. 

 

 


