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RINGKASAN 

Tujuan  penelitian ini adalah ingin  mengetahui kepuasan stakeholder 

terutama mahasiswa terhadap Layanan Akademik pada Fakuktas Teknik di 

Universitas Negeri Jakarta.  Penelitian  ini  dilaksanakan antara bulan Mei sampai 

dengan bulan September 2018 pada Fakultas Teknik di Universitas Negeri Jakarta. 

Metode penelitian yang digunkanan pada penelitian ini adalah metode survey. 

Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan adalah  random sampling dengan  

jumlah  sampel  38  orang.  Variabel  yang  digali  dalam  penelitian  ini  adalah  

kepuasan stakeholder  yang  meliputi  tangible,  reliability,  responsiveness, 

assurance, empaty dan information.  Berdasarkan hasil  penelitian  indikator  

tangible  menunjukkan  bahwa  pelayanan sarana pendidikan, seperti alat 

perkuliahan, media pengajaran dan sarana pendidikan sudah cukup memuaskan 

bagi mahasiswa Fakuktas Teknik di UNJ. Untuk   indikator   reliability 

menunujukkan  bahwa  kehandalan dosen dan staff akademiknya sudah cukup 

memuaskan.  Indikator responsiveness menunjukkan hasil cukup memuaskan 

dalam pemberian sikap tanggap dosen dan staff akademik terhadap mahasiswa 

Fakultas Teknik di UNJ. Indikator assurance di antaranya tentang perlakuan dosen 

dan staff akademik kepada mahasiswa sudah cukup memuaskan. Sedangkan untuk  

indikator  empathy dosen  dan  staff akademik dalam melakukan pemahaman 

terhadap kepentingan mahasiswa sudah menunjukkan hasil  yang  cukup 

memuaskan. Serta indikator information, yaitu sistem informasi kemahasiswaan 

Fakultas Teknik sudah mencapai hasil yang cukup memuaskan.  

 

Kata Kunci : Kepuasan,  Stakeholder 

 



 
 

1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor penting dalam pembinaan dan  pengembangan sumber 

daya manusia adalah melalui pendidikan.  Dengan pendidikan di peroleh 

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sehingga impeknya masyakat 

yang berpendidikan akan di hargai. Oleh karena begitu pentingnya pendidikan, 

kewajiban negara   untuk    mencerdaskan  bangsanya. Itu sebabnya dalam 

rangka negara menunaikan kewajibannya bagi warga negaranya, tercermin 

dalam pembukaan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  

yang berbunyi : melindungi segenap bangsa indonesia dan  seluruh tumpah darah  

indonesia dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  

kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Untuk  

mewujudkan semua  itu,  perlu  diusahakan terselenggaranya satu  sistem  

pendidikan nasional yang  bermutu  dan  meningkatkan  keimanan  dan   

ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam   rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sehubungan  dengan  penjelasan  itu,  mutu  menjadi  sebuah  perbincangan  

yang  hangat  tidak hanya  dibidang  ekonomi  saja,  tapi  juga  pada  bidang  

pendidikan.  Dalam  bidang  pendidikan  mutu menjadi  tolak  ukur  bagi  para  

pelanggan  dan  pemakai  pendidikan  yaitu  orang  tua,  instansi  swasta maupun  

pemerintah  yang  akan  menggunakan jasa-jasa  dari  hasil  didikan  dari  sebuah  

pendidikan. Mutu pendidikan merupakan hasil kerja keras sehingga mutu 
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mempersyaratkan komitmen pada ke unggulan, dedikasi kepada kepemimpinan 

dan semua mahasiswa untuk mengubah paradigma lama yang membelenggu 

kreativitas berpikir untuk maju. 

Agar mutu pendidikan sesuai dengan apa  yang diharapkan oleh 

masyarakat, maka perlu ada standar   yang   dijadikan   acuan   (benchmark),   

sebab   setiap   perguruan   tinggi   secara   bertahap dikembangkan  untuk  menuju  

kepada  pencapaian  standar  yang  bersifat  nasional,  baik  dilihat  dari aspek   

masukan,   proses,   maupun   lulusannya.   Apabila   suatu   sekolah/madrasah   

telah   mampu mencapai  standar  mutu  dalam  skala  nasional,  diharapkan  

setiap  program  studi/jurusan  secara bertahap mampu mencapai mutu yang 

kompetitif secara internasional. 

Keberhasilan  suatu  perguruan  tinggi  dalam  meningkatkan  budaya  mutu  

merupakan  usaha yang  cukup  besar  dalam  menjalankan perannya  sebagai 

untuk  mewujudkan budaya  mutu.  Sejalan dengan   itu,   Undang-Undang   

Sistem   Pendidikan   Nasional   (UUSPN)   Nomor   20   Tahun   2003 

menjelaskan   bahwa   madrasah   memiliki   kedudukan   dan   peran   yang   

sama   dengan   lembaga pendidikan lainnya.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  

sebagian  besar  pengelolaan perguruan  tinggi  itu dilakukan  oleh  pihak  swasta  

dan  seringkali  tidak  memperhatikan  dan  mengutamakan  azas-azas 

manajemen dan kualitas, karena mereka lebih mengutamakan pendekatan sosial. 

Selain itu pula ada beberapa  faktor  yang  cukup  mengganjal  peningkatan  mutu  

pendidikan  di  perguruan  tinggi  pada umumnya  yaitu  distribusi  guru  yang  

tidak  merata,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan, kurikulum  yang  
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kurang  sesuai  dengan  lingkungan  belajar  di  perguruan  tinggi  maupun  

lingkungan masyarakat  pada  umumnya  serta  sikap  apatis  masyarakat,  

terutama  sikap  orang  tua  mahasiswa yang tidak mengerti akan pentingnya 

pendidikan anaknya di masa mendatang. 

Persoalannya    adalah,    bagaimana    mempercepat    peningkatkan    mutu    

mahasiswanya. Peningkatan mutu pendidikan secara merata adalah persoalan 

mutlak bagi eksistensi sebuah bangsa dengan tidak membedakan identitas 

kultural masyarakatnya. 

Selain  persoalan  sebagaimana  uraian  di  atas,  juga  tidak  kalah  

pentingnya  tantangan  bagi peningkatan mutu pendidikan adalah dengan 

diberlakukannya delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)  yaitu  standar  

kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, 

standar  proses,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pembiayaan,  standar  

pengelolaan,  dan standar penilaian. 

Sehubungan dengan hal itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan 

bangsa dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, menurut 

Soedijarto mengatakan bahwa ada beberapa langkah strategi  yang  perlu  

dilakukan  adalah:  (1)  pendidikan  dan  proses  pembangunan  peradaban;  (2) 

pendidikan  sebagai  proses  sosialisasi  dan  pembudayaan;  (3)  kondisi  

infrastruktur  dan  berbagai komponen   pendidikan   sebagai   pendukung,   dapat   

berlangsungnya   pendidikan   sebagai   proses pembudayaan; (4)  model proses 

pembelajaran dan  konsekuensinya; (5)  peranan pemerintah dalam 
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melaksanakan  sistem   pendidikan   nasional   yang   mampu  menunjang   

pembangunan   peradaban negara dan bangsa (Soedijarto,2000). 

Menyadari hal tersebut, pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional tersebut, dibuat 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab II tentang Lingkup, Fungsi, dan 

Tujuan dalam  pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk pennjaminan   dan   

pengendalian   mutu   pendidikan   sesuai   dengan   standar   nasional   pendidikan 

dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi (Soedijarto,2000). 

Untuk  dapat  meningkatkan mutu  pendidikan di  Fakultas Teknik,  selalu  

mengadakan  evaluasi proses terhadap kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan   

Akademik pada Fakuktas Teknik di UNJ. Disamping itu program pengajaran 

perlu menyediakan lingkungan dan kesempatan pendidikan yang kondusif  

untuk  memperlancar  perkembangan  fisik,  sosial,  emosional,  cipta,  etestika,  

dan  kognitif. Untuk itu perlu diterapkan pendekatan secara terpadu untuk setiap 

program studi di   UNJ.   Evaluasi proses ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai : 

a) Rasional, tujuan, dan asumsi, yang dipakai sebagai dasar pengembangan 

pendidikan 

b) Relevansi rasional dan tujuan tersebut dengan kebutuhan yang ada didunia  

kerja dan lapangan pekerjaan. 

c) Kualitas  dan  karakteristik komponen-komponen masukan, baik  yang  

bersifat  manusia maupun sarana/prasarana. 

d) Relevansi masukan untuk mencapai tujuan pendidikan.  
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e) Penyelenggaraan kurikulum 

f) Hasil yang diperoleh selama ini dengan penyelenggaraan perkuliahan. 

g) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan akademik 

pada Fakultas Teknik  di  UNJ. 

Selanjutnya informasi tersebut diharapkan akan dapat dipakai oleh para 

pengambil keputusan untuk  mengevaluasi  serta  mengadakan  

pertimbangan/keputusan  sebagai  kebijakan  pada  Fakultas Teknik di UNJ. 

Pertanyaan-pertanyaan yang timbul sehubungan dengan gejala-gejala tersebut 

adalah:   Bagaimana proses  pelayanan akademik pada Fakultas Teknik  di UNJ?  

Apakah  para  dosen/karyawan  telah  melakukan tugasnya dengan baik? Apakah 

yang diberikan oleh pelayanan akademik Fakultas Teknik di UNJ selama ini 

dirasakan oleh mahasiswa sebagai sesuatu  yang mendukung proses belajar 

mereka? Apakah   pelayanan akademik pada Fakultas Teknik  di UNJ   yang 

ditawarkan di dalam  program  ini  dirasakan memberikan tantangan  bagi para  

mahasiswa? Apakah sarana pelayanan akademik pada Fakultas Teknik  di UNJ 

masih  kurang  mendukung  kelancaran  rnahasiswa?    Pertanyaan-pertayaan    

sangat  menarik untuk  dicari jawabannya,   sebab dengan memperoleh jawaban 

tersebut akan dapat dicarikan, jalan atau diambil keputusan yang dapat   

meningkntkan efisiensi proses belajar di Fakultas Teknik di UNJ. 

Untuk  memungkinkan  pengelolaan  penelitian  dengan  baik  maka  telah  

dirumusan masalah  yaitu, bagaimana kepuasan stakeholder terhadap pelayanan 

pelayanan akademik pada Fakultas Teknik  di UNJ. 
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Berdasarkan  ketentuan  itu,  pelaksanaan  di  lapangan  dalam  kaitannya  

dengan  peningkatan mutu pelayanan akademik tidak pernah terlepas dari faktor 

pelaku pelayanan akademik Fakuktas Teknik dalam hal ini para pimpinan, dosen 

dan para karyawan pelayanan akademik Fakultas Teknik yang paling dominan 

dalam menentukan arah pendidikan dan keberhasilan belajar. Pendapat ahli   

yang   mengatakan   bahwa   betapapun   bagusnya   suatu   kurikulum,   tetapi   

hasilnya   sangat tergantung  pada  apa  yang  dilakukan  oleh  para  pimpinan  di  

perguruan  tinggi  bersama  dosen  dan mahasiswa  dalam   kelas   (actual)  

(Soedijarto,2000).   Dengan   demikian  kemauan   para   pimpinan bersama 

dosen  dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung jawab  kependidikan sudah  

barang  tentu akan  menjadi  faktor  kunci  dalam   membawa  keberhasilan  

pedidikan,   yang   pada  akhirnya  ikut menentukan kemajuan suatu bangsa. 

Bertitik tolak dari pendekatan permasalahan di atas, untuk melihat efektif 

tidaknya pelaksanaan program   pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  kinerja  

tenaga  pendidik  dan   peningkatan  mutu pendidikan, maka  perlu  dilakukan 

kajian  melalui  penelitian  evaluasi  program  dengan  judul  “Studi Kepuasan 

Stakeholder   terhadap Layanan  Akademik di Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Jakarta. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Timbul beberapa pertanyaan sehubungan dengan latar belakang masalah 

yaitu:  

1. Apakah  pelayanan sarana dan prasarana pendidikan di Fakultas Teknik UNJ 

sudah berjalan dengan baik?  

2. Bagaimankah sikap dosen  dan  staff akademik terhadap layanan akademik 

mahasiswa di Fakultas Teknik di UNJ?  

3. Apakah   proses  pelayanan akademik  selama  ini  di Fakultas Teknik UNJ 

sudah berjalan sesuai SOP?  

4. Apakah para dosen/staff akademik telah melakukan tugasnya dengan baik?  

5. Apakah yang diberikan oleh  para  dosen/staff akademik  selama  ini  

dirasakan  oleh  mahasiswa  sebagai  sesuatu  yang  mendukung  proses 

pelayanan akademik mereka?  

6. Apakah sistem informasi pelayanan akademik  masih kurang mendukung 

kelancaran studi rnahasiswa?  

Pertanyaan-pertayaan tersebut  sangat  menarik  untuk  dicari  jawabannya,     

sebab  dengan memperoleh  jawaban  tersebut  akan  dapat  dicarikan,  jalan  atau  

diambil  keputusan  yang  dapat meningkntkan efisiensi proses pelayanan 

akademik pada Fakultas Teknik di UNJ. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini 

dibatasi pada kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik Fakultas 
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Teknik di UNJ. Layanan akademik yang dimaksud dibatasi pada  sarana dan 

prasarana, sikap handal dan tanggap staff beserta dosen, proses pelayanan 

akademik dan sistem informasi pelayanan akademik. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang dan indentifikasi masalah, maka dirumuskan masalah  

menurut pendapat Stakeholder tentang : (1) Tangibles, (2) Reliability, (3)  

Responsivenes, (4) Assurance, (5) Empathy, (6) Information pada Pelayanan 

Akademik Fakultas Teknik di UNJ? 

 

1.5 Kegunaan peneltian 

Adapun kegunaan dari penelitian kepuasan stakeholder terhadap pelayanan 

akademik ini antara lain. 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

bahan informasi yang dapat digunakan untuk memeroleh gambaran dalam 

penelitian yang sejenis.  

2. Kegunaan praktis bagi akademik FT UNJ, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan 

dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Sebagai bahan 

pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan dan 

meningkatkan mutu pelayanan akademik di dilihat dari sudut pandang 

stakeholder. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Secara operasional penelitian bertujuan untuk menganalisis kepuasan 

stakeholder terhadap pelayanan   akademik pada Fakultas Teknik di UNJ yang 

meliputi aspek : (1) Tangibles, (2) Reliability, (3) Responsiveness, (4) Assurance, 

(5) Empathy, (6) Information   di pelayanan   akademik pada Fakultas Teknik di 

UNJ. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Hakikat Kepuasan 

Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Secara sederhana 

kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat 

sesuatu memadai. Konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak, meski 

demikian kepuasan pelanggan menjadi konsep sentral dalam teori dan praktik 

pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. 

(Fandy tjiptono, 2011:433) Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang 

sederhana maupun kompleks. Dalam hal ini peranan setiap individu dalam 

service encounter sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang 

dibentuk. Sesuai dengan pendapat diatas istilah kepuasan jika ditinjau dari 

perilaku konsumen menjadi sesuatu yang kompleks. Konsumen dalam 

memberikan penilaian sesuatu biasanya akan lebih kecewa terhadap jasa 

dibandingkan barang. Alasannya adalah karena mereka juga ikut terlibat dalam 

proses penciptaan jasa. 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membuat 

perbandingan antara kenyataan yang ia rasakan dengan harapannya 

(Sukanti,2009:25). Pemikiran konsumen ini juga dikatakan oleh Kotler, 2002 

yang mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu 

produk dengan harapan- harapannya. Jika kinerja berada dibawah harapan, maka 
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pengguna jasa tidak puas. Sedangkan jika kinerja memenuhi harapan, maka 

pengguna jasa layanan puas. Diungkapkan pula oleh Darmadi (2000:36) bahwa 

dimensi dari kepuasan meliputi sesuai yang diinginkan, mendapatkan apa yang 

diinginkan, dan kepuasan menyeluruh.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kepuasan 

adalah kesesuaian harapan atau hal yang dirasakan oleh pelanggan dengan 

perlakuan yang diterimanya ketika meminta layanan dari suatu lembaga. Ini 

berarti kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kinerja pegawai dalam 

memberikan layanan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi lembaga 

tersebut di mata pelanggannya. 

 Upaya mewujudkan kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai 

meskipun untuk sementara waktu, namun upaya perbaikan atau penyempurnaan 

kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Pada prinsipnya strategi 

kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan 

memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu perusahaan 

(Fandy tjiptono, 2002:160-161). Penerapan strategi ini mendukung pendapat 

Lukman dalam Endang Fatmawati (2003) tentang konsep kepuasan pelanggan 

antara lain : 

a. Kepuasan pelanggan adalah alat paling ampuh bagi kehidupan organisasi.  

b. Pelanggan harus diberi pelayanan yang terbaik dan seoptimal mungkin.  

c. Kepuasan pelanggan memerlukan upaya kerja profesional yang mantap.  

d. Memuaskan pelanggan adalah tanggung jawab semua pihak dalam 

organisasi.  
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e. Pelayanan yang memuaskanadalah tindakan kita, bukan advertensi atau 

iklan yang digemborkan. 

Pengertian diatas mengarah kepada pelanggan sebagai pengguna atau 

penerima layanan. Pada lingkup perguruan tinggi salah satu penerima layanan 

utama adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah mereka yang belajar di perguruan 

tinggi. Kepuasan mahasiswa adalah sikap positif mahasiswa terhadap 

pelayanan lembaga pendidikan tinggi karena adanya kesesuaian antara 

harapan dari pelayanan dibandingkan dengan kenyataan yang diterimanya 

(Sopiatin, 2010:33). Kepuasan mahasiswa adalah perbandingan antara 

harapan yang diinginkan mahasiswa tentang pelayanan karyawan, kompetensi 

dosen yang didukung oleh sarana prasarana dan kepemimpinan dengan apa 

yang mahasiswa rasakan setelah mendapatkan pelayanan (Sarjono, 2007). 

Definisi-definisi diatas mengarah pada satu pengertian bahwa kepuasan 

mahasiswa adalah perasaan senang atau sikap mahasiswa terhadap segala 

unsur pelayanan di perguruan tinggi yang diterimanya karena sesuai dengan 

harapannya. 

 

2.2. Hakikat Pelayanan 

Menurut Fandy Tjiptono (2014:17) Istilah service dalam Bahasa Indonesia 

setidaknya memiliki tiga kata yakni jasa, layanan, dan servis. Sebagai jasa, 

layanan umumnya mencerminkan produk tidak berwujud (intangible) atau sektor 

industri spesifik seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, 

asuransi, perbankan, perhotelan dan seterusnya. Pada hakikatnya layanan sebagai 
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jasa bersifat intangible (tidak teraba), yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan 

tidak harus terikat pada penjualan produk atau pelayanan lain. Sebagai layanan 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu 

ataupun kelompok) kepada pihak lain (individu ataupun kelompok). Salah satu 

contohnya adalah layanan pelanggan, yang mencakup aktivtas menjawab 

pertanyaan pelanggan, menangani komplain, memproses pesanan, menginstalasis 

produk, dan mereparasi kerusakan.  

Pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan dan 

memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai 

hasil dan tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas 

nama penerima jasa tersebut (Lovelock,2002:5). Pengertian pelayanan menurut 

Kotler (2003), yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Menurut Bharata (2013) pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan 

kepuasan kepada pelanggan melalui penawaran jasa (intangible) atau produk oleh 

penyedia layanan. Perkembangan selanjutnya menurut Gilmore dalam Fandy 

Tjiptono (2014:17) layanan dapat dibedakan menjadi service sebagai aktivitas dan 

service sebagai konsep.  



 
 

14 

 

Sebagai aktivitas layanan mencakup kepuasan pelanggan, dalam hal ini jasa 

dipandang sebagai fungsi tambahan yang melengkapi produk fisik maupun non 

fisik. Layanan dijadikan keunggulan kompetitif, seperti keramahan dan kesigapan 

pegawai dalam menaganai pelanggan. Sebagai konsep, layanan dapat berwujud 

organisasi yang meliputi struktur organisasi (bisnis maupun nirlaba yang 

berkecimpung di bidang jasa), produk inti (perluasan produk atau setiap aktivitas 

tambahan yang dirancang untuk memfasilitasi penyampaian produk inti), product 

support (setiap aktivitas yang berorientasi pada pelanggan yang berlangsung 

setelah produk inti disampaikan kepada pelanggan), dan tindakan membantu dan 

memberikan saran kepada pelanggan. Dengan demikian pada hakikatnya setiap 

bisnis adalah bisinis jasa/layanan.  

Lingkup internal sebuah organisasi mengenal adanya istilah pelanggan 

internal. Ini berarti setiap individu atau departemen berperan sebagai penyedia 

maupun penerima layanan individu/departemen lainnya. Kualitas layanan yang 

diberikan kepada pelanggan eksternal sangat tergantung pada kualitas relasi dan 

kerjasama pelanggan internal. Oleh sebab itu, kepuasan dan loyalitas pelanggan 

eksternal baru bisa terwujud secara efektif apabila kepuasan dan loyalitas 

pelanggan internal tercipta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

2.3 Hakikat  Stakeholder 

Ada beberapa definisi mengenai stakeholder, di antaranya adalah: 

❝ A stakeholder is any person or group who influences or is influenced by the 

research”. 

Dari definisi di atas yang di maksud dengan stakeholder yaitu dapat satu 

orang atau kelompok pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi  ataupun 

dipengaruhi dari hasil penelitian. Melihat pemangku kepentingan dapat 

ditenterpresikan beragama. Miaslanya ada pemangku kepentingan yang 

mengambil kebijakan, adapula pamangku kepentingan untuk urusan proyek agtau 

bisnis. 

 Oleh karenanya berbicara stakeholder dapat beagam variasi. Pada 

umumnya banyak alasan pemangku kepentingan terlibat dalam penelitian yaitu 

antara lain, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, memperoleh akses dan 

kepercayaan dari masyarakat, dan meningkatkan relevans dengan masyarakat dari 

yang dihasilkan. 

Ada juga yang mengatakan bahwa stakeholder adalah adalah sekelompok 

masyarakat yang memiliki hubungan dengan sebuah perusahaan baik sebagai 

pihak yang mempengaruhi atau terpengaruh. Jadi kunci dari kelompok ini harus 

memiliki hubungan dengan instansi baik yang berhubungan dengan bidang 

ekonomi, sosial, dan lain-lain. 

Dari uraian di atas sangat penting bahwa Fakultas Teknik untuk tetap 

menjaga pelayanan dari mahasiswa utama dalam bidang akademik agar mendapat 

kepercayaan baik dari masyarakat, pemerintah maupun pengguna lulusan UNJ.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Secara operasional penelitian bertujuan untuk menganalisis kepuasan 

stakeholder terhadap pelayanan   akademik pada Fakultas Teknik di UNJ yang 

meliputi aspek : (1) Tangibles, (2) Reliability, (3) Responsiveness, (4) Assurance, 

(5) Empathy, (6) Information   di pelayanan   akademik pada Fakultas Teknik di 

UNJ. 

 

3.2 Tempat dan Waktu 

Penelitlan  dilaksanakan  di  Fakultas  Teknik  UNJ  yang dilaksanakan pada    

bulan Mei sampai dengan September 2018. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunkanan pada penelitian ini adalah metode survey. 

Variabel  yang  digali  dalam  penelitian  ini  adalah  kepuasan stakeholder  yang  

meliputi  tangible,  reliability,  responsiveness, assurance, empaty dan information.   

 

3.4 Pengambilan Sampel 

Sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  38  mahasiswa.  Teknik  pengambilan  

sampel  dilakukan dengan  multi stage sampling, sebanyak tiga (3) stage (tahap). 

Yaitu tahap pertama memilih Fakultas dengan teknik purposive sampling yang ada 

di UNJ, terpilih Fakultas Teknik karena fakultas teknik sudah beberapa kali 
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menjadi juara di lingkungan UNJ,  tahap  kedua  teknik  random  sampling  untuk  

memilih  program  studi,  terpilih program  studi  Teknik Elektronika, Teknik Sipil, 

dan IKK  dan  tahap  ketiga  memilih  subjek  penelitian  (mahasiswa) dengan 

accindental sampling. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen  berupa  kuesioner     yang  dikembangkan  berdasarkan  skala  Likert  

dengan  lima kemungkinan jawaban, yaitu: sangat setuju, setuju, netral, Tidak 

setuju, sangat tidak  setuju. Kriteria yang  dipakai dalam  pengembangan instrumen 

mengacu   kepada kriteria  yang  dipakai Centra. Dan Instrumen ini diperkenalkan 

oleh Zeithaml dan  Berry  (1990) (Zeithaml dan  Berry, 1990). 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan skala sikap sebagai data 

utama serta pengamatan, dan wawancara sebagai data pendukung. Skala sikap 

disusun untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan 

tidak setuju terhadap objek sosial. Skala sikap objek sosial tersebut berlaku 

sebagai obyek sikap (Saifuddin Azwar, 2004:97). Skala sikap berisi pernyataan-

pernyataan sikap (attitude statements), yaitu suatu pernyataan mengenai obyek 

sikap. Alat ukur untuk mengukur variabel pada instrumen penelitian sikap 

menggunakan jenis skala interval untuk menghitung hasil angket. Skala likert 

digunakan sebagai alat ukur skala sikap dengan empat kategori jawaban sebagai 

berikut: 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul akan di analisis dengan deskriptif kuantitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Dari hasil tabulasi data yang diperoleh dari instrument tang di sebarkan, maka 

data pemilih daru masing-masing oertnyataan dapat dilihat pada table 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil rekapitulasi jawaban responden dari masing-masing 

pernyataan 

Nilai 

Skor 

Jumlah Skor Yang 

Dipilih Pada  

Jumlah Skor Yang 

Dipilih Pada  

Jumlah Skor 

Yang Dipilih 

Pada  

Jumlah Skor Yang 

Dipilih Pada  

Jumlah Skor 

Yang Dipilih 

Pada  

Jumlah Skor 

Yang Dipilih 

Pada  

Pernyataan Aspek 

Tangibles 

Pernyataan Aspek 

Assurance 

Pernyataan 

Aspek 

Reliability 

Pernyataan Aspek 

Responsiveness 

Pernyataan 

Aspek Empathy 

Pernyataan 

Aspek 

Information 

System 

Nilai 1 42 9 14 12 9 14 

Nilai 2 63 37 69 32 44 54 

Nilai 3 99 157 95 120 121 121 

Nilai 4 39 112 39 53 45 52 

Nilai 5 23 27 11 11 8 25 

 

 

Dari dapat yang terkumpul agar memudahkan dalam pembacaan, maka dapat  

dibuat histogram seperti terlihat  pada histogram gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Histogram barang mengenai keupuasam stakeholder pada 

bidang pelayanan akademik 
 

 

4.2 Analisis Penelitian 

 Lima dimensi yang menjadi acuan pengukuran yang dilakukan costumer 

terhadap pelayanan adalah sebagai berikut. 

1. Tangibles   : aspek yang terlihat secara fisik misal peralatan dan personel 

petugas. 
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2. Reliability  : kemampuan untuk memiliki performa yang bisa diandalan 

dan akurat. 

3. Responsiveness :  kemauan  untuk  merespon keinginan  atau  kebutuhan  

akan  bantuan  dari konsumen serta pelayanan yang cepat. 

4. Assurance  : kemampuan para personel untuk menimbulkan rasa 

percaya dan aman kepada konsumen. 

5. Empathy   : kemauan personel untuk peduli dan memperhatikan para 

setiap konsumen. 

6. Information   : aspek sistem informasi yang digunakan. 

 

A. TANGIBELS (Sarana pendidikan, alat perkuliahan, media pengajaran 

dan prasarana pendidikan) 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dijelaskan  bahwa    37.2%  responden  

menyatakan  kepuasan dengan  fasilitas  perpustakaan yang lengkap  di Fakultas 

Teknik  UNJ.  Lebih  dari  14.7%  menyatakan tidak  puas  dengan kondisi  kamar 

kecil di Fakultas Teknik UNJ.  Maka  dapat  disimpulkan  secara  umum  

dikatakan  bahwa  kepuasan Stakeholder dalam  fasilitas kamar kecil  di  Fakultas 

Teknik  UNJ  sangat  kurang  baik,  sehingga  pihak  UNJ harus memperbaiki 

dengan menyediakan fasilitas kamar yang cukup dan bersih. 
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1. Kepuasan Stakeholder dalam Fasilitas Perpustakaan di Fakultas Teknik 

UNJ 

Fasilitas perpustakaan salah satu indikator kualitas suatu perguruan tinggi. 

Universitas Negeri Jakarta   memiliki   satu   perpustakaan   pusat   dan   di   

setiap   program   studi   juga   menyediakan perpustakaan  kecil  yang  dikenal  

dengan  ruang  baca.  Dimana  isi  perpustakaan  adalah  buku-buku yang  lebih  

spesifik  sesuai  dengan  jurusan  dan  program  studi  masing-masing.  Seluuruh  

sivitas academika   pada   umumnya   memanfaatkan  perpustakaan.  Sebanyak 

37.2% responden menyatakan kepuasannya terhadap fasilitas perpustakaan yang 

terdapat di Fakultas Teknik UNJ. 

 

B. RELIABILITY  (Kehandalan dosen dan staff akademik) 

Pelayanan akademik yang  diberikan  Fakultas Teknik  kepada  mahasiswa  

harus  dilakukan  dengan  baik  sesuai dengan prosedur yang ada baik itu yang 

sifatnya akademik maupun administrasi. Seringkali layanan tidak  diberikan 

dengan baik sehingga dapat menghambat proses pembelajaran mahasiswa. 

Apalagi pada program studi yang telah memiliki sertifikasi ISO. 

 

1.  Kepuasan  Stakeholder  Dalam  Dosen dan Staff Akademik  Dapat  Ditemui  

Pada  Jam  Kerja  di  Fakultas Teknik  UNJ 

Jam kerja yang ditetapkan untuk dosen dan staff akademik di UNJ adalah 

dimulai pada pukul 8.00 pagi sedangkan usai jam kerja untuk karyawan adalah 

pukul 16.00. Untuk jam kerja dosen bisa lebih dari  pukul  16.00.  Dengan  
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ketetapan  jam  kerja  tersebut  seharusnya  dosen  dan  staff akademik dapat 

ditemui  ditempat  kerjanya.  Pada  kenyataannya  seringkali  dosen  dan  

karyawan  sulit  ditemui  oleh mahasiswa sehingga  layanan menjadi terganggu.  

Berikut  penilaian kepuasan  terhadap kemudahan dosen dan staff akademik 

ditemui pada jam kerja di program studi. 

Hasil   penelitian   menunjukkan   30.3%   responden   menyatakan   

kepuasannya   mengenai kemudahan  dosen dan staff akademik  dapat  ditemui  

pada  jam  kerja  di  Fakultas Teknik  UNJ,  sedangkan sebanyak 69.7% menilai 

dosen dan staff akademik sulit ditemui pada jam kerja. Berdasarkan data diatas 

dan  grafik  yang  disajikan  dibawah  maka  dapat  disimpulkan  secara  umum 

bahwa  kepuasan Stakeholder  dalam  dosen staff akademik dapat  ditemui  pada  

jam  kerja  di  Fakultas Teknik  UNJ  sangat kurang  baik,  perlu  di  perbaiki.  

Kedisiplinan  dosen  dan  staff akademik  harus  ditingkatkan  dan  tidak  lagi 

meninggalkan tempat kerja pada jam kerja. 

 

2. Kepuasan Stakeholder dalam Memberikan Perhatian Kepada Mahasiswa   

yang Mengalami Kesulitan/Masalah di Fakultas Teknik UNJ 

Mahasiswa  berasal  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  dengan  latar  

belakang  yang  berbeda. Tidak sedikit yang mengalami kesulitan ekonomi 

bahkan kesulitan dalam pelajaran. Tugas dosen dan staff akademik  melayani  

mahasiswa  sehingga  kesulitan-kesulitan  yang  dialami  dapat  teratasi  terutama 

dalam  kesulitan  akademik. 
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Hasil  penelitian diperoleh   30.3%  Kepuasan  Stakeholder dalam    

pemberian perhatian  pada mahasiswa  yang  mengalami  kesulitan  di  Fakultas 

Teknik UNJ.  Perhatian  yang  diberikan  kadang berupa bantuan materi tetapi 

pada umumnya bantuan moril serta pemecahan masalah yang sedang dihadapi. 

Sebanyak 69.7% saja yang menyatakan tidak puas dengan perhatian yang 

diberikan dosen dan staff akademik  kepada  mahasiswa  yang  mengalami  

kesulitan.  Berdasarkan  data  tersebut  serta sebaran data maka dapat 

disimpulkan secara umum dikatakan bahwa kepuasan Stakeholder dalam 

pemberian  perhatian  pada  mahasiswa  yang  mengalami  kesulitan/masalah  di  

Fakultas Teknik  UNJ sangat kurang baik, perlu di perbaiki. 

 

3.  Kepuasan  Stakeholder  dalam  Memiliki  Administrasi  yang  Menangani  

Dokumen  dengan Cermat di Fakultas Teknik UNJ 

Fakultas Teknik  sebagai  subsistem  dalam  sebuah  lembaga  di  

perguruan  tinggi  tentunya berhadapan  dengan  berbagai  dokumen  yang  

menyangkut  lembaga  serta  dokumen-dokumen  yang menyangkut   mahasiswa.   

Dengan   diaktifkannya   lembaga   penjaminan   mutu    di    UNJ    serta 

diperolehnya sertifikasi ISO di Fakultas Teknik pendokumenan berbagai data 

sudah mulai dilakukan dan pendokumenan mulai tertata dengan baik. 

Hasil   penelitian   diperoleh   4.8%   responden   menyatakan   rasa   

Kepuasannya   terhadap administrasi  program  studi  yang  menangani  dokumen  

masih  belum  cermat sehingga  stakeholder  merasa  kurang  puas.  Berdasakan  

data  tersebut  maka  dapat  disimpulkan secara   umum bahwa   kepuasan   
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Stakeholder   dalam   memiliki   administrasi   yang   menangani dokumen dengan 

cermat di Fakultas Teknik UNJ sangat kurang baik, perlu di perbaiki. 

 

4. Kepuasan  Stakeholder  dalam  Dosen  Memiliki  Kompetensi  dalam  

Bidangnya  di  Fakultas Teknik UNJ 

Kompetensi  yang  dimiliki  dosen  sesuai  bidangnya  sudah  menjadi  

keharusan  untuk  selalu ditingkatkan. Ini akan berdampak kepada mutu lulusan 

program studi kedepannya. 

Dari  tabel  18  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa,  66,9%  responden  

menyatakan  kepuasannya terhadap Kompetensi   yang   dimiliki  dosen   dalam   

Bidangnya  di   Fakultas Teknik UNJ.   Hal   ini terlihat    pada  pembelajaran  

sehari-hari. Berdasarkan  data  pada tabel diatas serta  sebaran  data  maka  dapat  

disimpulkan secara  umum  dikatakan bahwa kepuasan Stakeholder dalam Dosen 

memiliki kompetensi dalam bidangnya di Fakultas Teknik UNJ sangat  baik. 

 

C. RESPONSIVENESS (Sikap Tanggap) 

Keadaan untuk merespon keinginan atau kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholder serta melayani dengan cepat teruang dalam sajian data 

dibawah ini. 

1.  Kepuasan  Stakeholder  dalam  memberikan  informasi  dengan  Jelas  dan  

Terinci  Tentang Pelayanan Akademik yang diberikan di Fakultas 

Teknik UNJ 
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Layanan pemberian informasi di Fakultas Teknik terkadang masih belum 

dilakukan dengan baik karena kurangnya informasi yang diketahui. Hasil  

penelitian  menunjukkan    13.4%  menyatakan  kepuasannya  terhadap  layanan  

program studi   dalam   pemberian  informasi.   Berdasarkan  data penelitian  

tersebut  maka  dapat  disimpulkan  secara  umum  dikatakan  bahwa  pelayanan  

dosen  dan staff akademik, dalam memberikan informasi dengan jelas dan terinci 

tentang pelayanan yang diberikan di Fakultas Teknik UNJ masih kurang baik, 

dan harus ditingkatkan. 

 

2. Kepuasan Stakeholder dalam Memberikan Pelayanan dengan Cepat dan 

Tepat di Fakultas Teknik UNJ 

Image bahwa pegawai negeri sangat lambat dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat sudah harus ditinggalkan khususnya di Universitas Negeri 

Jakarta. Hal  ini akan menentukan kualitas layanan  suatu  perguruan  tinggi. 

Hasil  yang  diperoleh  adalah  32.9%  responden menyatakan bahwa  

pelayanan  dengan  cepat dan tepat pada Fakultas Teknik di lingkungan  UNJ 

masih belum memuaskan, pelayanan masih lambat. Berdasarkan  data  tersebut  

serta  sebaran  data  pada  grafik  maka  dapat  disimpulkan  secara umum  

dikatakan  bahwa  kepuasan  Stakeholder  dalam  memberikan  pelayanan  

dengan  cepat  dan tepat di Program Studi UNJ masih harus ditingkatkan 

pelayanannya. 
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3. Kepuasan Stakeholder dalam Kesediaan Meluangkan Waktu untuk 

Menanggapi permintaan mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ 

Ditengah kesibukannya, dosen dan staff akademik dituntut untuk  dapat 

meluangkan waktunya jika ada  permintaan mahasiswa selama  permintaan 

tersebut  menyangkut akademik. Ini  salah  satu  dari bentuk layanan yang dapat 

diberikan program studi. 

Hasil  yang  diperoleh  adalah    52.6%  menyatakan  bahwa  responden  

merasa  puas  terhadap kesediaan  dalam  meluangkan  waktu  untuk  menanggapi  

permintaan  mahasiswa  di  Fakultas Teknik  UNJ. Berdasarkan  data  dan 

sebaran data maka dapat disimpulkan secara umum dikatakan bahwa kepuasan 

Stakeholder  dalam kesediaan  meluangkan  waktu  untuk   menanggapi  

permintaan  mahasiswa  di Fakultas Teknik UNJ sudah cukup baik. 

 

D. ASSURANCE (Perlakuan Pada Mahasiswa) 

Kemampuan para personel untuk menumbuhkan rasa percaya dan aman 

kepada stakeholder tersaji pada data-data dibawah ini. 

1. Kepuasan Stakeholder dalam Pelayanan Akademik kepada Mahasiswa di 

Fakultas Teknik UNJ 

Pelayanan  kepada  mahasiswa  di Fakultas Teknik  UNJ  yang  meliputi  

pelayanan  akademik  selalu dilakukan  setiap  saat  terutama  pada  awal  

semester  dan  akhir  semester  berjalan.  Tetapi  tidak menutup kemungkingan 

pelayanan  dilakukan  selama  proses  pembelajaran.  Berikut  adalah  sajian 
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data tentang kepuasan stakeholder pada pelayanan kepada mahasiswa di 

fakultas teknik. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  53.3 %  responden  menyatakan  

kepuasan  dalam  pelayanan akademik kepada    mahasiswa    di    Fakultas 

Teknik    UNJ. Berdasarkan data tersebut serta diagram dibawah maka dapat 

disimpulkan secara  umum  dikatakan  bahwa  kepuasan  Stakeholder  dalam  

pelayanan  kepada  mahasiswa  di Fakultas Teknik UNJ sangat kurang baik, 

perlu di perbaiki. 

 

2. Kepuasan Stakeholder dalam Membantu Kesulitan Mahasiswa 

Dalam  menempuh  pendidikan  tidak  jarang  mahasiswa  mengalami  

berbagai  kessulitan  yang dihadapi   khususnya    yang   menyangkut   akademik.   

Terkadang   masalah   diluar   akademikpun merupakan masalah  yang  harus  

diselesaikan.  Disini  peran  dosen  khususnya  penasehat  akademik 

diperlihatkan.  Berikut  penilaian  mahasiswa  terhadap  peran  dosen  dalam  

membantu  mahasiswa menghadapi kesulitan. 

Hasil  yang  diperoleh  19.8%  responden  menyatakan  bahwa  Stakeholder     

merasa  puas terhadap  bantuan  yang  diberikan  dosen  maupun  karyawan  di  

program  studi  ketika  mahasiswa mengalami  kesulitan.  Berdasarkan data  serta  

grafik  maka  dapat disimpulkan  secara  umum  dikatakan  bahwa  kepuasan  

Stakeholder  dalam  membantu  kesulitan mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ 

masihn kurang  baik. 
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D.      EMPATHY (Pemahaman Terhadap Kepentingan Mahasiswa) 

Rasa  empathy  yang  dimiliki  dosen  dan  staff akademik  dalam   melayani  

kebutuhan  mahasiwa tercermin  dalam  hasil  peneliitian  dibawah  ini.  Pada  

umumnya  dosen  dan  karyawan  memiliki  rasa empathy   yang   tinggi   teradap   

kebutuhan   mahasiswa   walaupun   tidak   menutup   kemungkinan banyaknya 

kekurangan sehingga harus diperbaiki. 

1. Kepuasan Stakeholder dalam Dosen dan Staff Akademik dengan Senang 

Hati dan Sabar Melayani Kebutuhan Mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ 

Lingkungan   perguruan   tinggi   yang   menjadi   subjek   adalah   

mahasiswa   yang   memiliki karakteristik  umum  sebagai  remaja  akhir  yang  

akan  memasuki masa  dewasa  mula  membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam 

menghadapi mahasiswa baik dalam memberikan pelayan maupun dalam 

pembelajaran. Berikut adalah penilaian mahasiswa terhadap sikap kesenangan 

hati  dan  kesabaran dosen dan staff akademik dalam menghadapi mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan   32.2% responden menyatakan bahwa  

dosen  dan  staff akademik di program studi   dengan senang hati dan sabar 

melayani kebutuhan mahasiswa sehingga responden menyatakan rasa puas 

untuk itu. Sedangkan 15.5% persen responden menyatak ketidakpuasannya 

terhadap dosen dan staff akademik karena dosen dan staff akademik yang tidak 

dengan senang hati dan sabar dalam melayani mahasiswa. Berdasarkan data 

tersebut serta grafik yang ada dibawah ini maka dapat disimpulkan  secara  

umum    bahwa  kepuasan  Stakeholder  dalam  Dosen  dan  Karyawan  dengan 
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senang hati dan sabar melayani kebutuhan mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ 

masih kurang  baik. 

 

2.   Kepuasan   Stakeholder  dalam   Administrasi   Memiliki   Jam   Kerja   

yang   Sesuai   dengan Kebutuhan Mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ 

Seperti  yang telah dibahas diatas bahwa tenaga administrasi memiliki jam  

kerja dari pukul 

8.00  sampai  pukul  16.00.  Tidak  jarang  pada  jam  kantor  dimulai  tenaga  

administrasi  belum  hadir sehingga  layanan  kepada  mahasiswa  terganggu.  

Berikut  penilaian  mahasiswa  terhadap  jam  kerja tenaga administrasi dalam 

memenuhi kebutuhan mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan 53.7% responden menyatakan tenaga 

administrasi telah bekarja sesuai jam  kerja  sehingga kebutuhan mahasiswa 

terpenuhi.  Selebihnya sebanyak  8.3%  responden menyatakan  

ketidakpuasannya  terhadap  tenaga  administrasi  yang  bekerja  tidak  sesuai  

jam  kerja sehingga   kebutuhan   mahasiswa   baik   secara   akademik   maupun   

administrasi   tidak   terpenuhi. Berdasarkan  data  tersebut  serta  grafik  dibawah  

ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kepuasan responden terhadap  tenaga  

administrasi  yang  memiliki jam  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan 

mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ sangat  baik. 
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3.   Kepuasan   Stakeholder   dalam   Dosen/Staff Akademik  Memahami   

Kebutuhan   Mahasiswa   di Fakultas Teknik UNJ 

Pemahaman  dosen  dan   staff akademik  tentang  kebijakan,  aturan  dan   

ketentuan   yang  ada diprogram   studi   tidak   selamanya   dipahami  sehingga   

kebutuhan   mahasiswa   tentang   informasi tersebut  terkadang  menjadi  

kendala.  Berikut  penilaian  mahasiswa  tentang  pemahaman  dosen  dan staff 

akademik mengenai kebutuhan mahasiswa. 

Berdasarkan   hasil   diketahui   37.2%   responden   menyatakan   puas   

terhadap   pemahaman kebutuhan mahasiswa oleh dosen dan staff akademik, 

sedangkan 10.7% menyatakan tidak puas dengan pemahaman   dosen   dan   staff 

akademik   terhadap   pemahamannya   tentang   kebutuhan   mahasiwa. 

Berdasarkan data tersebut serta grafik dibawah ini maka dapat disimpulkan 

secara umum dikatakan bahwa kepuasan Stakeholder dalam dosen dan staff 

akademik memahami kebutuhan mahasiswa di Fakultas Teknik UNJ kurang 

baik. 

 

F. INFORMATION (Sistem Informasi Kemahasiswaan) 

1. Kepuasan Stakeholder dalam Fasilitas Internet berbentuk buku panduan 

di Fakultas Teknik UNJ 

Internet  sudah  menjadi kebutuhan  utama  dalam  dunia  pendidikan dalam  

era  teknologi.  Oleh sebab  itu  fasilitas  internet  sudah  harus  disiapkan  disetiap  

program  studi  dalam  rangka  pelayanan kepada  seluruh  sivitas  academika  di  

tiap-tiap  program   studi.   Belum   semua  program   studi  di lingkungaan  UNJ  
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dapat  menikmati  fasilitas  internet  dengan  lancar.  Dari  hasil  penelitian  dapat 

dijelaskan bahwa  5.7% responden menyatakan kepuasan dalam fasilitas internet  

berbentuk buku panduan di Fakultas Teknik  UNJ. Maka dapat disimpulkan  

secara  umum   dikatakan  bahwa  kepuasan  Stakeholder  dalam   fasilitas  

internet  di Fakultas Teknik  UNJ sangat kurang baik dan harus lebih 

ditingkatkan kembali keberadaan ini. 

 

2. Kepuasan Stakeholder dalam Fasilitas Internet berbentuk website di 

Fakultas Teknik UNJ 

Internet  sudah  menjadi kebutuhan  utama  dalam  dunia  pendidikan dalam  

era  teknologi.  Oleh sebab  itu  fasilitas  internet  sudah  harus  disiapkan  disetiap  

program  studi  dalam  rangka  pelayanan kepada  seluruh  sivitas  academika  di  

tiap-tiap  program   studi.   Belum   semua  program   studi  di lingkungaan  UNJ  

dapat  menikmati  fasilitas  internet berbetnuk website  dengan  lancar.  Dari  

hasil  penelitian  dapat dijelaskan bahwa  20.3% responden menyatakan 

kepuasan dalam fasilitas internet di Fakultas Teknik  UNJ. Maka dapat 

disimpulkan  secara  umum   dikatakan  bahwa  kepuasan  Stakeholder  dalam   

fasilitas  internet  di Fakultas Teknik  UNJ sangat kurang baik dan harus lebih 

ditingkatkan kembali keberadaan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, dapat  ditarik  

kesimpulan untuk  indikator tangible  menunjukkan  bahwa  pengggunaan  

teknologi  dalam  proses  pembelajaran,  fasilitas  ruang keagamaan/ ruang shalat,  

fasilitas  internet  dan  jurnal  elektronik  serta penataan  perpustakaan serta 

penampilan  dosen  dalam  pembelajaran  sangat  baik.  Sedangkan  fasilitas  

gedung/bangunan,  ruang belajar, kamar mandi, kantin, parkir, ruang sekretariat 

jurusan, fasilitas perpustakaan serta berbagai materi yang berhubungan dengan 

pelayanan (informasi) masih menunjukkan hasil yang kurang baik dan masih 

harus diperbaiki. 

Untuk  indikator  reliability  menunujukkan  bahwa  pelayanan  kepada  

mahasiswa,  kemudahan menemui  dosen  dan  staff akademik  pada  jam  kerja,  

ketepatan  janji  yang  diberikan  oleh  dosen  dan staff akademik,  perhatian  

program  studi  kepada  kesulitan  mahasiswa,  serta  kecermatan  program  studi 

terhadap terhadap penanganan administrasi kurang baik sehingga program studi 

harus memperbaiki untuk kemajuan program studi pada masa yang akan datang. 

Indikator  responsiveness  menunujukkan  hasil  kurang  baik  dalam  

pemberian  informasi  yang jelas  dan  pelayanan  yang  cepat  oleh  dosen  dan 

staff akademik serta  kesediaan  dosen  dan  staff akademik dalam  meluangkan  

waktu  untuk  menanggapi  permintaan  mahasiswa  dengan  cepat.  Sedangkan 
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dalam pemberian bantuan dosen dan staff akademik yang mengalami kesulitan 

menunjukkan sudah cukup baik. 

Indikator  assurance  diantaranya  tentang  kompetensi  dosen  dan staff 

akademik  dan  sikap  ramah dan  sopan  dosen  dan staff akademik kepada  

mahasiswa  menunjukkan  sangat  baik.  Sedangkan  untuk kemampuan dosen  

dan staff akademik dalam  menjelaskan program  studinya menunjukkan cukup 

memuaskan. 

Indikator  empathy  yang  dituangkan  dalam  kesabaran  dan  kesenangan  

dosen  dan  karyawan melayani kebutuhan mahasiswa, pelayanan perpustakaan 

kepada mahasiswa sesuai jam kerja serta sikap  mau  memahami  kebutuhan  

mahasiswa  oleh  dosen  dan staff akademik  menunjukkan  hasil  yang sangat 

baik. Sebaliknya pelayanan bagian administrasi dalam memenuhi kebutuhan 

mahasiswa telah dilakukan sesuai dengan jam kerja dilakukan dengan sangat 

baik. 

Indikator  information  yang  dituangkan  dalam pelayanan teknologi dan 

informasi dalam bentuk internet maupun non internet. Dan menghasilkan yang 

kurang baik. 

 

5.2. Saran-saran 

1.Bagi tenaga nonkependidkan yang biasa di kenal dengan tenaga administrasi 

harus dapat meningkatkan pelayanan pada mahhasiswa tanpa pilih kasih 

2.Agar pe;ayanan bertambah baik dan cepat bagi pemegang kebijakan untuk 

dapat meingkatkan kemapuan tenaga kependidikan dalam biang IT 
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3.Untuk tahun mendatang agar survei terhadap stakeholder, sebaiknya di 

belikang software dan program untuk mendapat kepuasaan stakeholder saat 

itu juga 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

INSTRUMEN 

  

ANGKET KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN 

AKADEMIK FT-UNJ TAHUN 2018 

 

 

 
PETUNJUK UMUM : 

 

a.  Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap pelayanan akademik di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta 

b.  Saudara mendapatkan kepercayaan terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi 

seluruh instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan 

yang sebenarnya. 

c.  Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar artinya bagi 

FT-UNJ guna mendapatkan masukan yang akurat dalam rangka perbaikan dan 

peningkatan pelayanan akademik kedepan. 

d.  Jawaban Saudara dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif dalam bentuk 

apapun. 

e.  Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur:  

(1) tangibles (2) assurance (3) reliability (4). Responsiveness (5) empathy 

f.  Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara memberikan pilihan 

jawaban pada sistem. 

g.  Ada lima alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu: 

 

1 = Tidak Memuaskan  

2 = Kurang Memuaskan  

3 = Cukup Memuaskan  

4 = Memuaskan  

5 = Sangat Memuaskan 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Identitas Responden 
 

Dipersilahkan untuk mengisi identitas responden, semua informasi yang terkirim akan dijaga 

kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk evaluasi terhadap pelayanan Akademik 

Fakultas Teknik tahun 2018. Tidak akan digunakan untuk kepentingan komersil atau hal 

lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

Program Studi 

 

Your answer 

Alamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

ANGKET KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN 

AKADEMIK FT-UNJ TAHUN 2018 

 

1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan, Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

 

Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Ruang kuliah sejuk dan nyaman 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ mempunyai perpustakaan yang lengkap 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan FT-UNJ 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 



 

 

  

 

 

 

Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa di FT-UNJ 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

 

 

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen, staf Akademik) 

 

Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

 

Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 



 

 

  

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Dosen datang tepat waktu 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Dosen memadai sesuai dengan bidang keahliannya 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi kemahasiswaan 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi kepentingan mahasiswa 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

FT-UNJ menyediakan dosen Bimbingan Konseling bagi mahasiswa 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Pimpinan FT-UNJ beserta jajarannya menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa untuk 

berkonsultasi 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ memberikan bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang sakit 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ memberikan bantuan asuransi bagi mahasiswa yang mendapatkan musibah 

kecelakaan 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

 

4. Aspek Assurance (perlakuan pada mahasiswa) 

Staf administrasi akademik santun dalam memberikan pelayanan 



 

 

  

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh FT-UNJ melalui dosen PA (Pembimbing 

Akademik). 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh FT-UNJ melalui dosen bimbingan 

konseling 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada mahasiswa 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan FT-UNJ dan berlaku 

untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

 

5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

 

Kepedulian FT-UNJ dalam memahami kepentingan dan kesulitan mahasiswa 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 



 

 

  

o  

Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan lembaga) dibicarakan dengan orang 

tua wali mahasiswa 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

o  

FT-UNJ memonitor terhadap kemajuan mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik 

atau dosen bimbingan konseling 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

o  

Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang akademik/mata 

kuliah 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan mahasiswa 

 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

 

FT-UNJ berusaha memahami minat dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk 

mengembangkannya 

Tidak Memuaskan 

Kurang Memuaskan 

Cukup Memuaskan 

Memuaskan 

Sangat Memuaskan 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aspek Information System (Sistem informasi kemahasiswaan) 

FT-UNJ memberikan informasi sistem perkuliahan dalam bentuk buku panduan perkuliahan 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ memberikan informasi akademik dan pelayanan non akademik dalam bentuk 

website (online) 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ secara terbuka memberikan informasi dan pelayanan baik akademik maupun non 

akademik 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 

FT-UNJ berusaha memberikan respon positif setiap pengaduan mahasiswa 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

o Sangat Memuaskan 



 

 

  

FT-UNJ berusaha secara transparan dalam menjelaskan penggunaan dana kemahasiswaan 

o Tidak Memuaskan 

o Kurang Memuaskan 

o Cukup Memuaskan 

o Memuaskan 

Sangat Memuaskan 

 

 

 
Pertanyaan Terbuka 

Tuliskan saran-saran saudara dalam meningkatkan pelayanan akademik secara singkat dan 

jelas! 
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