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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap Alhamdulillah dan selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah 

S.W.T, pengukuran kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas 

Abulyatama  untuk aspek aspek Kepuasan telah dapat diselesaikan dan dilaporkan.. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu 

dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan 

kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan kepuasan untuk Tahun Akademik 

2016/2017 ini. Ucapan terima kasih ini kami apresiasikan setinggi-tingginya kepada : 

1. Rektor dan segenap jajarannya yang telah banyak memberikan dukungan  baik moril 

maupun materiil kepada Lembaga Penjaminan Mutu. 

2. Dekan dan segenap jajaranya yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan 

penyebaran instrumen kuesioner di tingkat fakultas. 

3. Para responden yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Universitas 

Abulyatama yang telah berkenan menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk 

mengisi instrumen kuesioner kepuasan serta memberikan masukan dan sarannya. 

 

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran 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. 

  Aceh Besar,   Desember  2016 

 

  Lembaga Penjaminan Mutu 
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EXECUTIV SUMMARY 

Pada Tahun 2016/2017 ini Pengukuran kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan di 

lingkungan Universitas Abulyatama dilakukan di masing-masing unit kerja. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui secara umum tingkat kepuasan SDM terhadap layanan di masing-masing 

unit kerjanya. Responden kepuasan ini adalah staf dosen maupun staf tenaga kependidikan 

yang ada di masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Universitas Abulyatama.  

Aspek-aspek tingkat kepuasan yang diukur untuk responden dosen yaitu terdapat 4 

aspek kepuasan yang menjadi evaluasi pengukuran yaitu Kepuasan Pada Aspek Perkuliahan, 

Aspek Administrasi, Aspek Fasilitas, dan Aspek Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat. Sementara itu aspek-aspek tingkat kepuasan yang diukur untuk responden tenaga 

kependidikan mencakup 5 aspek kepuasan yang menjadi evaluasi pengukuran yaitu kepuasan 

pada aspek pengembangan kompetensi, aspek  pengembangan karir dan jabatan, aspek 

kebutuhan kesejahteraan, aspek kebutuhan kebugaran dan kesehatan dan aspek kebutuhan 

social dan keagamaan.    

Tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada masing masing unit kerja di 

lingkungan Universitas Abulyatama untuk periode pengukuran  tahun akademik 2014-2016, 

menunjukkan nilai kepuasan secara umum sebagai berikut. 

a. Tingkat Kepuasan Dosen 

Penilaian untuk 4 aspek kepuasan terhadap sampel responden yang ada tiap unit kerja  

memberikan hasil skor rata-rata kepuasan yang terletak pada kelas interval dengan nilai 

klasifikasi  >4,0 s/d 5,0 , dan masuk pada level 3 dengan katagori klasifikasi kepuasan 

LEBIH DARI CUKUP. 

 

b. Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan 

Penilaian untuk 5 aspek kepuasan terhadap sampel responden yang ada tiap unit kerja  

memberikan hasil skor rata-rata kepuasan yang terletak pada kelas interval dengan nilai 

klasifikasi >5,0 s/d 6,0 , dan masuk pada level 4 dengan katagori klasifikasi kepuasan BAIK. 

. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I. LATAR BELAKANG  

Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem mutu yang telah dijalankan di 

lingkungan Universitas Abulyatama, adalah bagian dari proses untuk menjaga 

keberlangsungan berjalannya sistem mutu dengan standar yang sudah ditetapkan. Pengukuran 

tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Abulyatama 

menjadi bagian proses evaluasi pelaksanaan sistem mutu tersebut. 

 

II. TUJUAN EVALUASI PENGUKURAN 

Tujuan kegiatan evaluasi pengukuran sistem mutu yang telah dilaksanakan terhadap 

kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan 

pelaksanaan sistem mutu di Universitas Abulyatama dan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

terhadap layanan yang telah ada sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi yang diperoleh akan digunakan sebagai 

umpan balik bagi pimpinan universitas dalam hal peningkatan manajemen dan juga untuk 

menyusun rencana program kerja pengembangan universitas, sesuai arah kebijakan dalam 

renstra dan renop Universitas Abulyatama. 

 

III. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 

Evaluasi Pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diterima oleh 

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ada di masing-masing unit kerja di lingkungan 

Universitas Abulyatama untuk  Tahun Akademik 2016/2017 ini dilakukan pada akhir 

semester ganjil tahun akademik 2016/2017 dan semester genap  tahun akademik 2016/2017. 
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IV. RESPONDEN 

Pada periode pengukuran kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan tahun akademik 

2016/2017 ini, ingin diketahui bagaimana tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

terhadap layanan di masing-masing unit kerja. Oleh sebab itu responden kepuasan ini adalah 

staf dosen dan tenaga kependidikan yang ada di masing-masing unit kerja dilingkungan 

Universitas Abulyatama.  

 

V. ASPEK KOMPONEN YANG DIUKUR 

Aspek-aspek tingkat kepuasan yang diukur untuk responden dosen yaitu terdapat 4 

aspek kepuasan yang menjadi evaluasi pengukuran yaitu Kepuasan Pada Aspek Perkuliahan, 

Aspek Administrasi, Aspek Fasilitas, dan Aspek Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat. Sementara itu aspek-aspek tingkat kepuasan yang diukur untuk responden tenaga 

kependidikan mencakup 5 aspek kepuasan yang menjadi evaluasi pengukuran yaitu kepuasan 

pada aspek pengembangan kompetensi, aspek  pengembangan karir dan jabatan, aspek 

kebutuhan kesejahteraan, aspek kebutuhan kebugaran dan kesehatan dan aspek kebutuhan 

social dan keagamaan.    

 

VI. INSTRUMEN PENGUKURAN DAN NILAI SKORING 

Instrumen pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan adalah 

Kuesioner Pengukuran Tingkat Kepuasan. Instrumen kepuasan untuk dosen terdiri dari 20 

item yang dikelompokkan dalam 4 aspek kepuasan yaitu kepuasan pada aspek perkuliahan (6 

item), kepuasan kepada  aspek administrasi (5 item), kepuasan pada aspek fasilitas (4 item),  

dan kepuasan pada aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (5 item).  Untuk 

mendapatkan gambaran dan masukan yang lebih lengkap terkait dengan tingkat kepuasan, di 

bagian  akhir dari aspek kepuasan diberikan pertanyaan komentar dan saran yang dapat diisi 

atau tidak diisi oleh para responden. 

Instrumen kepuasan untuk tenaga kependidikan terdiri dari 22 item yang 

dikelompokkan dalam 5 aspek kepuasan yaitu kepuasan pada aspek pengembangan 

kompetensi (6 item), kepuasan kepada  aspek pengembangan karir dan jabatan (7 item), 
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kepuasan pada aspek kebutuhan kesejahteraan (3 item),   kepuasan pada aspek kebutuhan 

kebugaran dan kesehatan (3 item) dan kepuasan pada aspek kebutuhan social dan keagamaan 

(3 aspek).  Untuk mendapatkan gambaran dan masukan yang lebih lengkap terkait dengan 

tingkat kepuasan, di bagian  akhir dari aspek kepuasan diberikan pertanyaan komentar dan 

saran yang dapat diisi atau tidak diisi oleh para responden. 

Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan kepuasan dalam skala 

1-7. Nilai skala kepuasan 1, adalah nilai terendah dari rentang nilai kepuasan yang ada, 

artinya responden tidak tahu tingkat kepuasan yang dirasakan dalam pelayanan yang 

diberikan oleh universitas, ini berarti indikator kepuasan yang diukur tidak sesuai dengan 

harapan sehingga tingkat kepuasan responden ada pada level terendah. Sedangkan nilai 

tertinggi adalah 7, artinya responden merasa sangat puas dengan aspek-aspek pelayanan yang 

diberikan oleh universitas selama ini. 

 

VII. METODE ANALISIS DATA 

Hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan berupa indeks 

kepuasan (skala 1-7). Indeks kepuasan tersebut selanjutnya akan analisis dengan teknik 

statistik deskriptive sederhana. Data yang berupa deskripsi analisisnya dilakukan secara 

kualitatif. Selanjutnya melakukan penyusunan tabel klasifikasi untuk menentukan nilai rata-

rata kepuasan tiap aspek yang didapatkan, sehingga dapat disimpulkan tingkat skala kepuasan 

dosen terhadap aspek yang dinilai.  Tabel klasifikasi sikap responden terhadap aspek yang 

dinilai dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

 

 

Tabel 1. Klasifikasi Skala Kepuasan 

Rerata Skor 

Jawaban 

Klasifikasi Kepuasan Level 

>6,0 s/d 7,0 Sangat Baik 5 

>5,0 s/d 6,0 Baik 4 

>4,0 s/d 5,0 Lebih Dari Cukup 3 

>3,0 s/d 4,0 Cukup 2 

1,0 s/d 3,0 Kurang 1 
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BAB II 

HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN 

I. Pengukuran Statistik dan Sebaran Data Tingkat Kepuasan Dosen 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai rata-rata untuk tiap aspek kepuasan yaitu 

aspek perkuliahan, aspek administrasi, aspek fasilitas dan  aspek penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Kerja di masing-masing unit kerja dilingkungan Universitas Abulyatama 

Tahun Akademik  2016/2017  disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :  

Tabel 2. Nilai Rata-rata Kepuasan Dosen Semester Ganjil 2016/2017 
No Fakultas INDIKATOR 

Perkuliahan Administrasi Fasilitas Penelitian 

dan PKM 

1 Kedokteran 4.24 3.98 4.87 3.39 

2 Hukum 4.58 4.93 4.59 3.78 

3 Teknik 5.61 5.72 4.39 3.29 

4 Pertanian 5.98 4.99 4.49 3.33 

5 Ekonomi 5.91 5.90 5.19 3.29 

6 Perikanan 5.92 4.49 3.31 3.19 

7 FKIP 5.78 4.81 4.34 3.78 

8 Kesmas 4.51 4.12 4.82 3.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rekapitulasi Kepuasan Dosen Semester Ganjil 2016/2017 
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Tabel 3. Nilai Rata-rata Kepuasan Dosen Semester Genap 2016/2017 
No Fakultas INDIKATOR 

Perkuliahan Administrasi Fasilitas Penelitian 

dan PKM 

1 Kedokteran 4.32 3.89 4.77 3.26 

2 Hukum 4.28 4.91 4.65 3.46 

3 Teknik 5.43 5.75 4.34 3.45 

4 Pertanian 5.79 4.79 4.26 3.33 

5 Ekonomi 5.90 5.85 5.08 3.21 

6 Perikanan 5.89 4.38 3.30 3.34 

7 FKIP 5.80 4.71 4.13 3.48 

8 Kesmas 4.48 4.32 4.80 3.25 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

II. Hasil  Deskriptif Analisis Tingkat Kepuasan Dosen 

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel dibawah ini menggambarkan tingkat 

kepuasan rata-rata masing-masing unit kerja pada seluruh aspek yang dinilai yaitu kepuasan 

pada aspek perkuliahan, kepuasan pada aspek admininistrasi,  kepuasan pada aspek fasilitas, 

kepuasan pada aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Tabel  5.  Kriteria penilaian Rekapitulasi kepuasan dosen Semester Ganjil 2016/2017 

No Fakultas Klasifikasi Kepuasan 

Kurang Cukup Lebih Dari 

Cukup 
Baik Sangat 

Baik 

1 Kedokteran   4.12   

2 Hukum   4.47   

3 Teknik   4.75   

4 Pertanian   4.69   

5 Ekonomi    5.07  

6 Perikanan   4.22   

7 FKIP   4.67   

8 Kesmas   4.2   
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III. Hasil  Deskriptif Analisis Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan 

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel dibawah ini menggambarkan tingkat 

kepuasan rata-rata tenaga kependidikan pada seluruh aspek yang dinilai yaitu kepuasan pada 

aspek pengembangan kompetensi, kepuasan pada aspek pengembangan karir dan jabatan,  

kepuasan pada aspek kebutuhan kesejahteraan, kepuasan pada aspek kebutuhan kesehatan 

dan kebugaran dan kepuasan pada aspek  social dan keagamaan. 

 

Tabel  11.  Kriteria penilaian Rekapitulasi kepuasan Tenaga Kependidikan TA 2016/2017 

INDIKATOR 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 
Kepuasan  

Level 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 5.00 Baik 4 

PENGEMBANGAN KARIR/JABATAN 5.79 Baik 4 

KEBUTUHAN KESEJAHTERAAN 
 

5.29 Baik 4 

KEBUTUHAN KESEHATAN DAN KEBUGARAN 5.13 Baik  4 

KEBUTUHAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN 5.15 Baik 4 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

I. KESIMPULAN 

Tingkat kepuasan terhadap aspek-aspek yang dinilai di lingkungan Universitas 

Abulyatama  untuk periode pengukuran  tahun akademik 2016/2017, menunjukkan nilai 

kepuasan secara umum sebagai berikut: 

a. Tingkat Kepuasan Dosen 

Penilaian untuk 4 aspek kepuasan terhadap sampel responden yang ada tiap unit kerja  

memberikan hasil skor rata-rata kepuasan yang terletak pada kelas interval dengan nilai 

klasifikasi  >4,0 s/d 5,0 , dan masuk pada level 3 dengan katagori klasifikasi kepuasan 

LEBIH DARI CUKUP. 

Dari grafik yang ditampilkan terlihat beberapa aspek di tiap unit kerja memang berbeda  nilai 

rata-rata, hal ini dikarenakan faktor kondisi tiap unit kerja mempunyai karakteristik yang 

cukup berbeda. Akan tetapi hal tersebut perlu untuk menjadi evalusi lebih lanjut bagi 

pimpinan. 

b. Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan 

Penilaian untuk 5 aspek kepuasan terhadap sampel responden yang ada tiap unit kerja  

memberikan hasil skor rata-rata kepuasan yang terletak pada kelas interval dengan nilai 

klasifikasi  >5,0 s/d 6,0 , dan masuk pada level 4 dengan katagori klasifikasi kepuasan BAIK. 
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II. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pengukuran tingkat kepuasan di masing masing unit 

kerja, rekomendasi yang dapat disampaikan ke pimpinan sebagai berikut : 

a. Melakukan peningkatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran . 

b. Menyediakan dukungan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

c. Meninjau kembali sistem tata kelola organisasi tingkat universitas dengan melaksanakan 

analisis jabatan sehingga dapat diketahui unit-unit kerja yang beban kerja lebih tinggi, 

sehingga dapat dihitung jumlah SDM yang dibutuhkan. 

 
 


