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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen, karyawan dan 

mahasiswa tentang ketersediaan sarana prasarana dan kepuasan terhadap sarana 

prasarana di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ). Penelitian 

ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala 

Likert untuk penilaian terhadap sarana prasarana, sedangkan tingkat kepuasan 

diukur dengan menggunakan skala semantik. Dengan menggunakan teknik sampel 

berdasarkan kemudahan diperoleh data primer sebagai berikut: 42 dosen, 17 

karyawan, 162 mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa 

secara umum penilaian dosen, karyawan dan mahasiswa terhadap sarana 

prasarana yang disediakan oleh FE UNJ sudah baik, namun ada satu komponen 

prasarana yang perlu diperbaiki kualitasnya yaitu kantin. Tingkat kepuasan pada 

dosen, karyawan dan mahasiswa diketahui berada pada tingkat cukup puas. 

 

Kata kunci: sarana, prasarana, kepuasan 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine the perceptions of lecturers, employees and students 

about the availability of infrastructure and satisfaction with facilities in the 

Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. This study uses primary data 

obtained through questionnaires with a Likert scale for assessment of 

infrastructure, while satisfaction levels are measured using the semantic scale. By 

using convenience sampling techniques in obtaining primary data as follows: 42 

lecturers, 17 employees, 162 students. Based on the results of the descriptive 

analysis it is known that in general the assessment of lecturers, employees and 

students on infrastructure provided by FE UNJ is good, but there is one 

component of infrastructure that needs to be improved in its quality, namely the 

canteen. The level of satisfaction for lecturers, employees and students is in 

medium range. 

 

Keywords: infrastructure, satisfaction 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tuntutan perubahan lingkungan eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, 

teknologi dan internasional telah mendorong terjadinya perubahan pada 

masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi, komunikasi dan 

informasi mengakibatkan terjadinya perubahan keinginan dan kebutuhan pada 

masyarakat. Salah satu perubahan kebutuhan tersebut diantaranya adalah 

perubahan kebutuhan akan pendidikan tinggi. 

Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi dewasa ini semakin 

meningkat. Tolak ukur peningkatan kebutuhan akan pendidikan tinggi dapat 

dilihat dari banyaknya masyarakat yang berminat mendaftarkan diri ke beberapa 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. 

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sebagai salah satu pilihan tempat menuntut 

ilmu dan menuntaskan gelar sarjana, melakukan seleksi calon mahasiswa melalui 

beberapa tahap, diantaranya melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN).  

Jumlah peminat SBMPTN dari tahun ke tahun cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta SBMPTN 2016 yang 

mengalani peningkatan sekitar 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah 

peserta SBMPTN tahun ini sebanyak 860.001 orang (Mukti, 2016). 
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Adanya kemudahan komunikasi dan informasi membuat masyarakat 

dihadapkan pada banyak pilihan lembaga pendidikan tinggi yang saat ini 

berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak berdiri perguruan 

tinggi baru dan juga semakin banyak dibuka program studi baru oleh universitas, 

sekolah tinggi maupun institut yang ada di Indonesia.  

Selain tingkat persaingan yang semakin meningkat dan terjadinya perubahan 

kebutuhan, masyarakat juga mengalami pergeseran dalam hal pemenuhan 

kebutuhan. Semula seseorang mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan, namun saat ini meningkat menjadi harapan untuk memenuhi kepuasan. 

Kepuasan pengguna layanan merupakan respons pengguna terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakannya setelah pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi komponen utama 

dalam memenangkan persaingan dalam industri pendidikan. Kemampuan lembaga 

pendidikan dalam memberikan pelayanan lebih baik dan lebih bermutu 

dibandingkan pesaingnya menjadi nilai tambah bagi pengguna layanan.  

Pada dasarnya kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna memiliki 

keterkaitan yang erat. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan yang kuat dengan lembaga pendidikan. Ikatan seperti ini 

dalam jangka panjang memungkinkan lembaga pendidikan untuk memahami 

dengan seksama harapan pengguna serta kebutuhan mereka, dengan demikian 

lembaga pendidikan tersebut mampu meningkatkan kepuasan pengguna dimana 

lembaga pendidikan berusaha memaksimumkan pengalaman pengguna yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pengguna yang 
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kurang menyenangkan. Lembaga pendidikan yang gagal memuaskan 

pelayanannya akan menghadapi masalah. Umumnya pengguna yang tidak puas 

akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan pada akhirnya 

akan berakibat kerugian karena kegagalan dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan. Penilaian akan kualitas layanan telah dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) yang dikenal dengan service quality 

(SERVQUAL).  

Menurut Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa ada 5 dimensi kualitas 

pelayanan yang diidentifikasikan oleh Tjiptono meliputi SERVQUAL (Service 

Quality), yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy).  

Dalam konteks kualitas, baik produk maupun jasa, dan kepuasan terhadap 

layanan maka harapan pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai faktor 

perbandingan evaluasi kualitas. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat 

diukur dari perbandingan antara expected service dengan perceived service. Bila 

dikaitkan dengan konteks kualitas pelayanan pada perguruan tinggi sebagai 

penyedia jasa pendidikan, maka harapan mahasiswa dan stakeholders lainnya 

dibandingkan dengan kinerja layanan perguruan tinggi yang dirasakannya, 

sehingga pada akhirnya kita dapat mengetahui tingkat kepuasan mereka (customer 

satisfaction), yang menjadi salah satu acuan dalam melihat kualitas pelayanan 

tersebut. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) yang berasal dari perubahan IKIP menjadi universitas, sejak tanggal 
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4 Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No 093 tahun 1999 tanggal 4 

Agustus 1999, dan peresmiannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia 

pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Perubahan status ini tentunya 

diikuti juga perubahan visi dan misi. Semula berstatus Lembaga Pendidikan 

Tinggi Keguruan (LPTK) sebagai pencetak tenaga-tenaga pendidik profesional 

berubah menjadi universitas yang mencetak sarjana-sarjana ilmu murni. 

Barangkali kebijakan ini bertujuan untuk mencapai target sarjana-sarjana andal di 

bidang IPTEK dalam rangka menyongsong lahirnya Negara Indonesia sebagai 

negara maju berbasis teknologi. 

Dengan adanya perubahan status tersebut maka Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) dituntut untuk mampu bersaing dengan berbagai perguruan tinggi dalam 

mendapatkan mahasiswa baru melalui kualitas pelayanan yang mampu diberikan 

kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya kulaitas pelayanan yang 

diberikan oleh bagian yang lebih kecil dari suatu perguruan tinggi, yaitu fakultas. 

Salah satu fakultas yang dimiliki oleh UNJ adalah Fakultas Ekonomi (FE). FE 

UNJ terdiri dari program studi (prodi) yaitu Prodi S1 Manajemen, Prodi D3 

Manajemen Pemasaran, Prodi S1 Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi, Prodi 

Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Prodi D3 

Administrasi Perkantoran dan Prodi Pascasarjana Magister Manajemen.  

Penelitian ini menekankan pada memfokuskan pada ketersediaan sarana 

prasarana sebagai salah satu bentuk dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible dan 

selanjutnya melihat tingkat kepuasan stakehoders diantaranya dosen, karyawan 

dan mahasiswa mengenai sarana prasarana yang tersedia di FE UNJ. Mengingat 
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pentingnya sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan 

tinggi serta mendukung tercapainya kinerja FE UNJ, oleh karena itu FE UNJ perlu 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana prasarana yang 

selama ini diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Evaluasi Kepuasan Dosen, Mahasiswa Dan Karyawan Terhadap Sarana 

Dan Prasarana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

masalah “Bagaimana kepuasan dosen, mahasiswa dan karyawan terhadap sarana 

dan prasarana di FE UNJ?  

1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada penilaian dosen, karyawan, mahasiswa terhadap 

ketersediaan sarana prasarana baik yang bersifat utama maupun pendukung yang 

disediakan oleh fakultas maupun universitas. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui persepsi dosen, karyawan dan mahasiswa tentang ketersediaan 

sarana prasarana dan kepuasan terhadap sarana prasarana di FE UNJ. 

2. mengetahui kepuasan dosen, karyawan, mahasiswa terhadap sarana dan 

prasarana di FE UNJ.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

1) Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan dalam upaya 

peningkatan kualitas sarana prasarana di FE UNJ. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi dosen, karyawan, mahasiswa, dan 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan FE UNJ agar dapat 

mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing. 

3) Memberikan tambahan informasi bagi berbagai perguruan tinggi lain, 

baik PTN dan PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

4) Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain 

dalam mengkaji penelitian yang sama. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep dan Pengertian Jasa 

Menurut Subarjo (2014), jasa (service) adalah Setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Kotler dalam Tjiptono (2005), 

jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) 

dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan menurut Zeithaml dan 

Bitner dalam Yazid (2001), jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang 

luarannya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi 

dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang 

diberikannya dalam bentuk kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan yang 

secara prinsip bersifat tidak berwujud (intangible). 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual (Tjiptono, 2006). Jadi, jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan 

benda, yang pada dasarnya bersifat intangible, konsumen terlibat secara aktif 

dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Jasfar, 2005) 
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2.2. Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki empat karakteristik unik yang membedakannya dari barang 

dan berdampak pada strategi mengelola dan memasarkannya (Tjiptono, 2005). 

Keempat karakteristik tersebut adalah: 

1) Intangibility 

Jasa yang bersifat intangibility, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. 

2) Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya banyak variabel bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

3) Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dengan 

pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Kedua pihak 

mempengaruhi outcome (hasil) dari jasa tersebut. Dengan demikian kunci 

keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekrutmen, kompensasi, pelatihan, 

dan pengembangan karyawanannya. 

4) Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila 

permintaan berfluktuasi. Berbagai masalah akan mucul berkaitan dengan 

kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan pelanggan tidak terlayani 
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dengan resiko mereka kecewa ataupun beralih ke penyedia jasa lainnya (saat 

permintaan puncak). 

2.3. Persepsi Jasa Pendidikan Tinggi 

Pengertian persepsi menurut Robbins (1996) adalah suatu proses dengan 

mana individu-individu mengorganisasi dan menafsirkan kesan indera mereka 

agar raemberi makna kepada lingkungan mereka. Pendidikan tidak hanya 

dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan 

saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, 

kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan 

sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk 

persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi kehidupan anak sekarang yang 

sedang mengalami perkembangan menuju tingkat kedewasaannya. 

Sebagai satuan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pendidikan menengah, menurut PP No. 60 Tahun 1999 pendidikan tinggi 

(perguruan tinggi) didirikan untuk: 

1) Menyediakan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan   akademik   dan   atau   menciptakan   ilmu   

pengetahuan, tehnologi dan atau kesenian. 

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tehnologi 

dan atau kesenian serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 
 

 

Dengan demikian setiap penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai 

tanggung jawab terhadap pelaksanaan kedua aspek tersebut yang dapat 

diwujudkan dalam penyampaian jasa atau pelayanan pendidikan yang 

diselenggarakannya. 
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Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006) ditinjau dari sudut 

lembaga pendidikan tinggi, karakteristik penting yang terdapat di dalamnya antara 

lain bahwa: 

1) Perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok jasa murni (pure services), 

di mana pemberian jasa yang dilakukan didukung alat kerja atau sarana 

pendukung semata. Seperti ruangan kelas, kursi, meja, dan buku-buku. 

2) Jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna jasa (mahasiswa), 

yang dalam hal ini pelanggan mendatangi lembaga pendidikan tersebut 

untuk mendapatkan jasa yang diinginkan (meski dalam perkembangannya 

ada juga yang menawarkan program kuliah jarakjauh (distance learning), 

universitas terbuka, dan Iain-lain). 

3) Penerima jasa adalah orang, jadi merupakan pemberian jasa yang berbasis 

orang. Atau dalam jasa biasa disebut sistem kontak tinggi (high contact 

system), yaitu hubungan pemberian jasa dengan pelanggan pendidikan tinggi. 

Pelanggan dan penyedia jasa terus berinteraksi selama proses pemberian 

jasa berlangsung. Dengan kata lain, untuk menerima jasa, pelanggan harus 

menjadi bagian dari sistem jasa tersebut. 

4) Hubungan dengan pelanggan adalah hubungan keanggotaan (member 

relationship) dimana pelanggan telah menjadi anggota lembaga 

pendidikan tersebut. Sistem pemberian jasanya secara terus menerus dan 

teratur sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. 
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2.1. Konsep dan Definisi Kualitas jasa 

Menurut Gasper (2003), kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan 

bervariasi. Secara konvensional dari kualitas menggambarkan karakteristik 

langsung dari suatu produk, sedangkan secara strategik bahwa kualitas adalah 

segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. 

Menurut Crosby dalam Nasution (2004), menyatakan bahwa kualitas adalah 

confomance to requirement, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandardkan. 

Menurut Juran menyatakan bahwa kualitas sesuai dengan kegunaan. Deming 

dalam Nasution (2004), menyatakan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan pasar. 

Menurut Feigenbaum dalam Kolarik (2005), kualitas adalah gabungan total 

dari suatu produk dan jasa, dengan karakteristik dari pemasaran, teknik, produksi, 

dan perawatan yang mana produk dan jasa dalam penggunaannya akan 

menghasilkan harapan konsumen. Sedangkan Garvin dan Davis dalam Nasution 

(2004), kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungann yang memenuhi 

atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

jasa, yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau 
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dirasakan (perceived service) sesuai dengan harapan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas jasa 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten (Tjiptono, 2008). 

Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama yaitu (Tjiptono, 

2008): 

1) Technical quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output (keluaran) jasa yang 

diterima pelanggan. Technical quality dapat diperinci lagi menjadi: 

a. Search quality 

Yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum membeli, 

misalnya harga. 

b. Experience quality 

Yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi pelanggan setelah membeli atau 

mengkonsumsi jasa. Contohnya ketepatan waktu, kecepatan pelayanan dan 

kerapian hasil. 

c. Credence quality 

Yaitu kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan meskipun telah 

mengkonsumsi suatu jasa. 

2) Functional quality 
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Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa. 

3) Corporate quality 

Yaitu profil, reputasi, citra umum dan daya tarik khusus suatu perusahaan. 

Berdasarkan komponen-komponen diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

output jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor yang digunakan dalam 

menilai kuaitas jasa. Oleh karena pelanggan terlibat dalam suatu proses jasa, maka 

sering penentuan kualitas jasa menjadi sangat kompleks. Konsep kualitas jasa 

sendiri sering disebut sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan sebuah 

produk maupun jasa, yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian 

(conformance quality). Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, 

sedangkan kualitas kesesuaian adalah mengukur tingkat kesesuaian antara sebuah 

produk maupun jasa dengan syarat atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan 

sebelumnya (Tjiptono, 2008). Dibawah ini dikemukakan definisi kualitas jasa dari 

beberapa pakar TQM (Total Quality Management). 

1) Menurut Juran Hunt dalam Nasution (2004), kualitas produk adalah 

kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan pelanggan. 

2) Crosby dalam Nasution (2004) menyatakan bahwa, kualitas adalah 

conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau 

distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses 

produksi dan produk jadi. 
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3) Deming dalam Nasution (2004), menyatakan bahwa, kualitas adalah 

kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus 

memahami kebutuhan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. 

4) Feigenbaum dalam Nasution (2004), menyatakan bahwa, kualitas adalah 

kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk 

berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, 

yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. 

5) Davis dan Garvin dalam Nasution (2004), menyatakan bahwa, kualitas adalah 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan. 

Meskipun tidak ada definisi kualitas yang diterima secara universal, namun 

definisi-definisi diatas terdapat beberapa persamaan, yaitu: 

1) Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

 

2.2. Prinsip Kualitas Jasa 

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif 

bagi organisasi jasa untuk menyempurnakan kualitas, organisasi bersangkutan 

harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang berlaku baik bagi 

perusahaan manufaktur maupun organisasi jasa. Keenam prinsip ini sangat 

bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk 

melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan 
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didukung oleh para pemasok, karyawan dan pelanggan (Tjiptono dan Chandra, 

2005). Prinsip ini terdiri dari: 

1) Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan 

organisasinya dalam peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya 

kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya 

akan berdampak kecil. 

2) Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajemen puncak sampai karyawan 

operasional, wajib mendapatkan pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek 

yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain 

konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi 

kualitas dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. 

3) Perencanaan strategik 

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan 

misinya. 

4) Review 

Merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk 

mengubah perilaku organisasional. Proses ini menggambarkan mekanisme 

yang menjamin adaya perhatian terus-menerus terhadap upaya mewujudkan 

sasaran-sasaran kualitas. Komunikasi Implementasi strategi kualitas dalam 
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organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan 

karyawan, pelanggan, maupun stakeholder lainnya (seperti pemasok, 

pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar dan lainnya). 

5) Total human reward 

Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam implementasi strategi 

kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasinya 

harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga 

dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap anggota organisasi dapat 

meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktifitas 

dan profitabilitas bagi perusahaan serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 

2.3. Konsep Kualitas Jasa Pendidikan Tinggi 

Konsep kualitas jasa pendidikan tinggi menurut Notodiliarjo (1990) bersifat 

sangat dinamik dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan interpretasi nilai dan 

kebutuhan-kebutuhannya dan untuk melihatnya paling tidak empat karakteristik, 

yaitu: 

1) kenerja perguruan tinggi. 

2) persepsi mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan tersebut. 

3) kompetensi dan apresiasi lulusan pada proses edukatif yang telah dilewatinya. 

4) evaluasi pengguna. 

Mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (2011) mengenai standar sarana prasarana pada Program Magister, 

Doktor, Spesialis dan Profesi sekurang-kurangnya memiliki prasarana yang 

dikelompokkan dalam sarana dan prasarana akademik yang terdiri dari sarana dan 
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prasarana akademik umum dan akademik khusus, serta sarana dan prasarana non 

akademik yang terdiri dari sarana dan prasarana manajemen dan penunjang.  

1. Kelompok Sarana dan Prasarana Akademik terdiri atas: 

a. Sarana dan Prasarana Akademik Umum: terdiri dari 1) sarana dan 

prasarana kuliah, 2) sarana dan prasarana perpustakaan, 3) sarana 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 4) sarana dan prasarana 

dosen, 5) sarana dan prasarana belajar mandiri, 6) sarana dan prasarana 

Bersama 

b. Sarana dan Prasarana Akademik Khusus: terdiri dari 1) laboratorium, 2) 

studio, 3) bengkel kerja, 4) lahan praktik, 5) tempat praktik lainnya. 

Menurut (BSNP, 2011)sarana dan prasarana Akademik Khusus 

disesuaikan dengan program studi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) 

rumpun ilmu sebagai berikut: 

1) sarana dan prasarana akademik khusus rumpun ilmu alam (misal 

ilmu-ilmu kedokteran dan kesehatan, pertanian, MIPA dan geografi 

dan komputer), 

2) sarana dan prasarana akademik khusus rumpun ilmu sosial (milmu-

ilmu sosial dan kependidikan), 

3) sarana dan prasarana akademik khusus rumpun ilmu budaya (ilmu-

ilmu humaniora, seni, desain, dan keagamaan). 

2. Kelompok Sarana dan Prasarana Non Akademik terdiri atas: 

a. Sarana dan Prasarana Manajemen: terdiri dari 1) sarana dan prasarana 

pimpinan, 2) sarana dan prasarana tata usaha, 3) sarana dan prasarana 
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rapat, 4) sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat dan 5) sarana dan prasarana penjaminan mutu. 

b. Sarana dan Prasarana Penunjang: terdiri dari 1) tempat beribadah, 2) ruang 

konseling, 3) ruang kesehatan, 4) jamban, 5) gudang, 6) kantin, 7) 

bengkel, dan 8) tempat parkir. 

2.4. Kepuasan Pelanggan dalam Bidang Jasa Pendidikan 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya 

cukup baik) dan “facto” (melakukan atau membuat) atau dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu cukup baik. Kepuasan pelanggan 

sendiri tidak mudah didefinisikan, ada berbagai macam pengertian yang diberi 

oleh para pakar. Pada jasa pendidikan, pelanggan yang dimaksud yaitu 

mahasiswa. 

Menurut Schiffman dan Kanuk, 2007 dalam jurnal (Haryanto, 2013) 

mendefinisikan kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan is the individual’s 

perception of the performance of the product or service in relation to his or her 

exectation. Kotler (2004) dalam jurnal  (Ridwan, 2012) mendefinisikan kepuasan 

sebagai perbedaan antara harapan dan persepsi. Penggunaan cara seperti ini juga 

menuntut persyaratan dengan objek penelitian dimana tingkat pemahaman tentang 

harapan dan pengalaman dapat dipahami dengan baik. 

Dari definisi di atas daat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dengan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Ada beberapa unsur yang penting di dalam 

kualitas yang ditetapkan pelanggan, antara lain: 
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1) Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama dalam suatu organisasi, 

karena kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung pada pelanggan. 

2) Pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling 

penting. 

3) Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi. 

 

 



20 

 

BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dalam bidang ilmu 

manajemen dengan kajian sumber daya manusia. 

3.2. Variabel Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sarana dan prasarana di FE UNJ 

serta kepuasan dosen, mahasiswa dan karyawan FE UNJ terhadap ketersediaan 

sarana prasarana dii fakultas maupun universitas.  

3.3. Definisi operasional variabel 

Variabel penelitian ini adalah sarana prasarana yang didefinisikan sebagai 

persepsi mahasiswa, dosen dan karyawan tentang ketersediaan sarana dan 

prasarana di FE UNJ. Adapun dimensi untuk mengukur sarana prasarana 

berdasarkan BSNP (2011) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Dimensi Sarana dan Prasarana 

VARIABEL DIMENSI 

Sarana 

prasarana bagi 

dosen  

1. Ruang dosen 

2. Perabot kerja. 

3. Perabot penyimpanan. 

4. Sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi 

5. Sarana prasarana pendukung yang berhubungan dengan 

layanan: tempat ibadah, jamban, kantin dan tempat parkir. 
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VARIABEL DIMENSI 

Sarana 

prasarana bagi 

karyawan 

1. Perabot kerja. 

2. Perabot penyimpanan.  

3. Peralatan kantor 

4. Peralatan komunikasi  

5. Fasilitas pendukung yang berhubungan dengan layanan: 

tempat ibadah, jamban, kantin dan tempat parkir. 

Sarana 

prasarana bagi 

mahasiswa 

1. Sarana prasarana perkuliahan. 

2. Sarana prasarana perpustakaan. 

3. Sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 

4. Laboratorium yang mendukung perkuliahan. 

5. Fasilitas pendukung yang berhubungan dengan layanan: 

tempat ibadah, jamban, kantin dan tempat parkir. 

3.4. Pengukuran Sarana dan Prasarana dan Kepuasan 

Data diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner yang berisi 

pernyataan yang  memberikan alternatif jawaban menggunakan skala Likert (1= 

sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). Sedangkan kepuasan 

terhadap sarana prasarana diukur dengan menggunakan skala semantik (1 = sangat 

tidak puas sampai dengan 7 = sangat puas).  

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel Sarana Prasarana bagi Dosen 

Variabel Untuk Dosen 
Indikator 

sarana 

6. Perabot 

1. Kursi bagi dosen dan mahasiswa tersedia untuk 

masing masing meja di ruang dosen.  

2. Tersedia meja yang dilengkapi laci bagi masing-

masing dosen pada ruang dosen. 

3. Tersedia lemari yang dapat dikunci yang 

diperuntukkan bagi masing-masing dosen. 

4. Pendingin ruangan pada setiap ruang dosen dapat 

berfungsi dengan baik. 

7. Ruang dosen 

5. Tersedia ruang yang dikhususkan bagi dosen untuk 

melakukan kegiatan menulis, membaca, memeriksa 

dan memberikan konsultasi. 

6. Kapasitas ruang dosen memadai untuk melakukan 

kegiatan menulis, membaca, memeriksa dan 

memberikan konsultasi pada mahasiswa. 

7. Kebersihan ruang kuliah pada setiap gedung terjaga 

dengan baik. 

8. Ruang dosen pada setiap gedung tertata dengan rapi. 

9. Tersedia ruang transit bagi dosen di setiap gedung 

perkuliahan. 
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Variabel Untuk Dosen 
Indikator 

8. Teknologi Informasi 

10. Tersedia akses internet khusus bagi ruang dosen 

dengan menggunakan server/hotspot/wifi yang 

dimiliki oleh fakultas maupun universitas. 

11. Setiap ruang dosen disediakan telepon yang dapat 

digunakan untuk komunikasi internal antar bagian. 

12. Tersedia akses internet dengan menggunakan 

server/hotspot/wifi yang dimiliki oleh fakultas 

maupun universitas di setiap gedung. 

13. Internet dengan server/hotspot/wifi kampus dapat 

diakses dengan mudah. 

14. Kapasitas untuk mengakses internet dengan 

server/hotspot/wifi kampus tidak dibatasi. 

9. Toilet 

15. Toilet tersedia pada masing-masing lantai di setiap 

gedung yang digunakan untuk kuliah. 

16. Letak toilet mudah dicapai dan memperhatikan 

pemakai berkebutuhan khusus. 

17. Kebersihan toilet pada setiap gedung terjaga dengan 

baik. 

18. Ketersediaan air bersih pada toilet setiap gedung 

mudah diperoleh. 

10. Masjid atau Mushola 

19. Tempat ibadah (mushola) tersedia pada masing-

masing gedung yang digunakan untuk kuliah. 

20. Kapasitas tempat ibadah (sholat) pada setiap gedung 

memadai (mampu menampung lebih dari 10 orang). 

21. Kebersihan masjid dan mushola pada setiap gedung 

terjaga dengan baik. 

22. Perlengkapan sholat tersedia dengan jumlah yang 

memadai, bersih dan tertata dengan rapi. 

Prasarana 11. Tempat parkir 

23. Kapasitas tempat parkir kendaraan yang disediakan 

kampus telah memadai. 

24. Keamanan kendaraan di tempat parkir terjaga 

dengan baik. 

25. Kebersihan masjid dan mushola pada setiap gedung 

terjaga dengan baik. 

 12. Kantin 

26. Jumlah kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas telah memadai. 

27. Kapasitas kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas sesuai dengan jumlah 

pengunjung. 

28. Kebersihan kantin yang disediakan fakultas maupun 

universitas terjaga dengan baik. 

29. Tempat duduk pengunjung yang disediakan oleh 

kantin fakultas maupun universitas layak. 

Kepuasan dosen 

Secara umum, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas 

bagaimana tingkat kepuasan dosen terhadap sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh fakultas maupun 

universitas? 

1:Sangat tidak puas sampai dengan 7:Sangat puas 
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Sedangkan pernyataan yang mengukur penilaian karyawan terhadap sarana 

prasarana baik yang bersifat akademik maupun penunjang disajikan pada tabel 3 

berikut ini.  

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel Sarana Prasarana bagi Karyawan 

Variabel 
Untuk 

Karyawan 

Indikator 

Sarana 

1. Perabot 

1. Kursi kerja tersedia untuk setiap karyawan di masing-

masing bagian. 

2. Meja karyawan tersedia untuk setiap orang di masing-

masing bagian. 

3. Meja tamu tersedia pada masing-masing bagian. 

4. Alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk menunjang 

pekerjaan masing-masing karyawan tersedia dengan 

lengkap. 

5. Tersedia komputer untuk menunjang pekerjaan setiap 

karyawan pada masing-masing bagian. 

6. Tersedia printer untuk menunjang pekerjaan setiap 

karyawan pada masing-masing bagian  

7. Tersedia lemari, filing cabinet, atau brankas untuk setiap 

karyawan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang 

berkaitan dengan pekerjaan. 

8. Pendingin ruangan pada setiap ruang di masing-masing 

bagian dapat berfungsi dengan baik. 

9. Peralatan komunikasi internal (telepon) tersedia pada 

masing-masing bagian dan dapat berfungsidengan baik. 

2. Ruang tata 

usaha 

10. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar 

lingkungan perguruan tinggi. 

11. Kebersihan ruang tata usaha pada setiap gedung terjaga 

dengan baik. 

12. Ruang tata usaha pada setiap bagian di masing-masing  

gedung tertata dengan rapi. 

3. Teknologi 

Informasi 

13. Tersedia akses internet dengan menggunakan 

server/hotspot/wifi internet yang dimiliki oleh universitas 

dan fakultas. 

14. Internet dengan server kampus dapat diakses dengan 

mudah. 

15. Kapasitas untuk mengakses internet dengan server kampus 

tidak dibatasi. 

Prasarana 

4. Toilet 

16. Toilet tersedia pada masing-masing lantai di setiap gedung 

dimana karyawan bekerja pada masing-masing bagian. 

17. Letak toilet mudah dicapai dan memperhatikan pemakai 

berkebutuhan khusus. 

18. Kebersihan toilet pada setiap gedung terjaga dengan baik. 

19. Ketersediaan air bersih pada toilet setiap gedung mudah 

diperoleh. 

5. Masjid atau 

Mushola 

20. Tempat ibadah (mushola) tersedia pada masing-masing 

gedung dimana karyawan bekerja. 

21. Kapasitas tempat ibadah (sholat) pada setiap gedung 

memadai (mampu menampung lebih dari 10 orang). 

22. Kebersihan masjid dan mushola pada setiap gedung terjaga 
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Variabel 
Untuk 

Karyawan 

Indikator 

dengan baik. 

23. Perlengkapan sholat tersedia dengan jumlah yang memadai, 

bersih dan tertata dengan rapi. 

 
6. Tempat 

parkir 

24. Kapasitas tempat parkir kendaraan yang disediakan kampus 

telah memadai. 

25. Keamanan kendaraan di tempat parkir terjaga dengan baik. 

26. Kebersihan tempat parkir terjaga dengan baik. 

 7. Kantin 

27. Jumlah kantin yang disediakan oleh fakultas maupun 

universitas telah memadai. 

28. Kapasitas kantin yang disediakan oleh fakultas maupun 

universitas sesuai dengan jumlah pengunjung. 

29. Kebersihan kantin yang disediakan fakultas maupun 

universitas terjaga dengan baik. 

30. Tempat duduk pengunjung yang disediakan oleh kantin 

fakultas maupun universitas layak. 

Kepuasan karyawan 

Secara umum, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas 

bagaimana tingkat kepuasan karyawan terhadap sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh fakultas maupun universitas? 

1= Sangat tidak puas sampai dengan 7 = Sangat puas  

Sedangkan pernyataan yang mengukur penilaian mahasiswa terhadap 

sarana prasarana baik yang bersifat akademik maupun penunjang disajikan pada 

tabel 4 berikut ini.  

Tabel 4 Operasionalisasi Variabel Sarana Prasarana bagi Mahasiswa 

Variabel Untuk Mahasiswa Indikator 

Sarana 

1. Perabot 

1. Kursi untuk masing-masing dosen tersedia pada 

setiap ruang kuliah di masing-masing gedung. 

2. Meja dosen tersedia pada setiap ruang kuliah di 

masing-masing gedung. 

3. Kursi untuk mahasiswa dalam setiap ruang kuliah 

tersedia dengan jumlah lebih dari 30 kursi. 

4. Pendingin ruangan pada setiap ruang kuliah di 

masing-masing gedung dapat berfungsi dengan baik. 

2. Ruang kuliah 

5. Kapasitas ruang kuliah pada setiap gedung memadai 

untuk kelas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 30 

orang. 

6. Kebersihan ruang kuliah pada setiap gedung terjaga 

dengan baik. 

7. Ruang kuliah pada setiap gedung tertata dengan rapi. 

3. Media 

pembelajaran 

8. Setiap ruang kuliah pada masing-masing gedung 

telah disiapkan LCD/OHP. 

9. Tersedia pengeras suara untuk ruang kuliah yang 

besar. 

10. Peralatan penunjang untuk media yang digunakan 

dalam perkuliahan (kabel VGA/HDMI, kabel roll 

panjang, remote, dll) tersedia dengan lengkap pada 

setiap ruang kuliah. 

11. Perlengkapan yang mendukung media pembelajaran 
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Variabel Untuk Mahasiswa Indikator 

(spidol, penghapus, dll) tersedia dengan lengkap 

pada setiap ruang kuliah. 

 
4. Teknologi 

Informasi 

12. Tersedia akses internet dengan menggunakan server 

internet yang dimiliki oleh universitas. 

13. Internet dengan server kampus dapat diakses dengan 

mudah. 

14. Kapasitas untuk mengakses internet dengan server 

kampus tidak dibatasi. 

Prasarana 

5. Laboratorium 

15. Ketersediaan laboratorium (misal: laboratorium 

komputer, bahasa, kewirausahaan economart dll) 

sebagai penunjang mata kuliah di FE UNJ telah 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

16. Peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam 

masing-masing laboratorium (misal: laboratorium 

komputer, bahasa, kewirausahaan economart dll) di 

FE UNJ tersedia secara lengkap. 

17. Pemanfaatan laboratorium (misal: laboratorium 

komputer, bahasa kewirausahaan economart dll) 

dalam mata kuliah yang berkaitan telah efektif. 

18. Kebersihan laboratorium yang dimiliki oleh fakultas 

terjaga dengan baik. 

6. Perpustakaan 

19. Ruang perpustakaan (baik fakultas maupun 

universitas) terletak di tempat yang strategis dalam 

kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan 

pemakai berkebutuhan khusus. 

20. Jumlah buku yang tersedia untuk masing-masing 

mata kuliah sangat memadai (rasio minimal dua 

judul per mata kuliah) dan sesuai dengan jumlah 

mahasiswa yang membutuhkan. 

21. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan (baik 

fakultas maupun universitas) mutakhir. 

22. Kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja 

kerja pustakawan, meja sirkulasi, meja multimedia 

dan komputer disediakan dengan lengkap. 

23. Perpustakaan Fakultas Ekonomi atau universitas 

berlangganan jurnal ilmiah dan dapat diakses dengan 

baik oleh mahasiswa, baik saat di dalam kampus 

maupun di luar kampus. 

24. Mahasiswa dapat mengakses koleksi khususnya 

karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk digital. 

25. Sumber belajar lain meliputi majalah, surat kabar, 

dan bahan bukan buku (multi media) tersedia 

dengan lengkap. 

7. Toilet 

26. Toilet tersedia pada masing-masing lantai di setiap 

gedung yang digunakan untuk kuliah. 

27. Letak toilet mudah dicapai dan memperhatikan 

pemakai berkebutuhan khusus. 

28. Kebersihan toilet pada setiap gedung terjaga dengan 

baik. 

29. Ketersediaan air bersih pada toilet setiap gedung 

mudah diperoleh. 

8. Masjid atau 

Mushola 

30. Tempat ibadah (mushola) tersedia pada masing-

masing gedung yang digunakan untuk kuliah. 
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Variabel Untuk Mahasiswa Indikator 

31. Kapasitas tempat ibadah (sholat) pada setiap gedung 

memadai (mampu menampung lebih dari 10 orang). 

32. Kebersihan masjid dan mushola pada setiap gedung 

terjaga dengan baik. 

33. Perlengkapan sholat tersedia dengan jumlah yang 

memadai, bersih dan tertata dengan rapi. 

 9. Tempat parkir 

34. Kapasitas tempat parkir kendaraan yang disediakan 

kampus telah memadai. 

35. Keamanan kendaraan di tempat parkir terjaga 

dengan baik. 

36. Kebersihan masjid dan mushola pada setiap gedung 

terjaga dengan baik. 

 10. Kantin 

37. Jumlah kantin yang disediakan oleh fakultas maupun 

universitas telah memadai. 

38. Kapasitas kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas sesuai dengan jumlah 

pengunjung. 

39. Kebersihan kantin yang disediakan fakultas maupun 

universitas terjaga dengan baik. 

40. Tempat duduk pengunjung yang disediakan oleh 

kantin fakultas maupun universitas layak. 

Kepuasan mahasiswa 

Secara umum, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas 

bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sarana 

dan prasarana yang disediakan oleh fakultas maupun 

universitas? 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah: 

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang disebarkan melalui kuesioner, wawancara, atau observasi. 

2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang 

berupa dokumen, laporan, buku, dan data-data yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3.6. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Unit sampel dalam penelitian ini adalah dosen, karyawan, mahasiswa 

Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Teknik sampling 

menggunakan teknik convenience sampling (sampel berdasarkan kemudahan). 
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Alasan penggunaan sampel karena didasarkan pertimbangan atas populasi yang 

cukup besar dan keterbatasan waktu maupun biaya, sehingga penggunaan sampel 

diharapkan mampu mewakili total keseluruhan populasi.  

3.7. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa kepuasan pelanggan, digunakan metode pengukuran 

rata-rata untuk setiap item yang menjadi pertanyaaan. Kelas atau interval yang 

digunakan dalam kuisioner kepuasan pelanggan diukur dengan menggunakan 

Skala Likert dengan kisaran Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat Setuju (5). 

Data yang telah diolah dan dianalisis dengan dua metode yaitu metode 

analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode kualitatif ditujukan pada 

data yang bersifat kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif ditujukan 

pada data yang bersifat kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif akan digunakan 

model statistik sederhana yang disajikan dalam tabel. Dalam analisis kualitatif 

akan digunakan model komparatif analisis yakni membandingkan data yang satu 

dengan data yang lainnya untuk mengambil kesimpulan.  
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Deskripsi Data 

Deskripsi data mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menyajikan gambaran sampel yang diteliti. Data disajikan 

dapat kelompok responden yang dibagi menjadi tiga kelompok: 1) dosen, 2) 

karyawan, dan 3) mahasiswa. Berdasarkan hasil perolehan data dapat dijelaskan 

karakteristik responden penelitian berdasarkan kelompok yang disajikan pada 

tabel berikut ini.  

Tabel 5 Karakteristik Responden Dosen 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

12 orang 

30 orang 

 

29% 

71% 

2 Jabatan:  

a. Asisten Ahli  

b. Lektor 

c. Lektor Kepala   

d. Tidak punya jabatan fungsional 

 

  7 orang 

24 orang 

  8 orang 

  3 orang 

 

17% 

57% 

19% 

7% 

3 Status kepegawaian: 

a. Dosen kontrak 

b. Pegawai Negeri Sipil 

 

4 orang 

38 orang 

 

  10% 

90% 

4 Masa kerja: 

a.  < 1 tahun    

b.  1 – 3 tahun   

c.  > 3 – 5 tahun 

d.  Lebih dari 5 tahun 

 

1 orang 

3 orang 

9 orang 

29 orang 

 

2% 

7% 

22% 

69% 

5 Program studi: 

a. Pendidikan Administrasi Perkantoran 

dan D3 administrasi perkantoran 

b. Pendidikan Ekonomi 

c. Manajemen (Strata 1 dan Diploma) 

d. Pendidikan Akuntansi dan Akuntansi 

 

6 orang 

 

 

7 orang 

14 orang 

 

14% 

 

 

17% 

33% 
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No Keterangan Jumlah Persentase 

(Strata 1 dan diploma) 

e. Pendidikan Bisnis  

12 orang 

3 orang 

29% 

7% 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Berdasarkan  tabel 5 dapat diketahui bahwa data yang terkumpul sebanyak 

42 responden yang berprofesi sebagai dosen. Apabila dilihat berdasarkan jenis 

kelamin, responden didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 30 orang. 

Sementara itu, dua belas orang lainnya adalah laki-laki.  

Pengelompokan responden berdasarkan jabatan fungsional menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki jabatan lektor, yaitu sebanyak 24 

orang. Selanjutnya diikuti oleh dosen dengan jabatan lektor kepala sebanyak 8 

orang, dan pada urutan ketiga adalah dosen dengan jabatan asisten ahli sebanyak 7 

orang. Sedangkan responden yang tidak memiliki jabatan fungsional sejumlah 3 

orang. Hal ini disebabkan karena tiga orang dosen tersebut memiliki status 

sebagai dosen kontrak. 

Dari 42 responden yang mengisi kuesioner, terdapat 38 orang yang 

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara itu 4 orang lainnya masih 

berstatus sebagai dosen kontrak. Apabila dilihat berdasarkan masa kerjanya, 

sebagian besar responden dosen telah bergabung dengan FE UNJ lebih dari lima 

tahun, yaitu sebanyak 29 orang, sedangkan sembilan orang lainnya memiliki masa 

kerja antara lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Responden dosen yang 

memiliki masa kerja kurang dari satu tahun sebanyak satu orang dan 3 orang 

lainnya memiliki masa kerja antara satu sampai dengan tiga tahun.  
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Tabel 5 menyajikan gambaran responden berdasarkan karakteristik: jenis 

kelamin, status perkawinan, status pekerjaan, masa kerja. Responden adalah 

karyawan dan tenaga pendidikan di FE UNJ, dan data yang diperoleh dari 

responden karyawan dan tenaga kependidikan berjumlah 17 orang.  

Tabel 6 Karakteristik Responden Karyawan 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin: 

c. Laki-laki 

d. Perempuan 

 

11 orang 

6 orang 

 

35% 

65% 

2 Status perkawinan: 

a. Menikah   

b. Belum menikah   

 

12 orang 

5 orang 

 

71% 

29% 

3 Status Pekerjaan:   

a. Pegawai Negeri Sipil 

b. Karyawan Honorer 

 

5 orang 

12 orang 

 

29% 

71% 

4 Masa kerja: 

a. Kurang dari 1 tahun 

b.  < 3 tahun    

c.  3 – 5 tahun   

d. Lebih dari 5 tahun 

 

0 orang 

2 orang 

1 orang 

 14 orang 

 

0% 

12% 

6% 

82% 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden dari 

karyawan berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 11 orang, sedangkan 

repsonden perempuan berjumlah 6 orang. Dari tujuh belas orang responden, 

terdapat dua belas orang yang telah menikah dan sisanya lima orang berstatus 

belum menikah. Sementara itu bila dikategori berdasarkan status pekerjaan maka 

diketahui lima orang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dua 

belas orang lainnya masih berstatus sebagai karyawan honorer.  

Apabila responden dilihat berdasarkan masa kerjanya, sebanyak dua orang 

memiliki masa kerja kurang dari tiga tahun, dan satu orang lainnya memiliki masa 
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kerja 3-5 tahun. Responden sebagian besar memiliki masa kerja lebih dari lima 

tahun yaitu sebanyak 14 orang.  

Tabel 7 Karakteristik Responden Mahasiswa 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

33 orang 

129 orang 

 

20% 

80% 

2 Angkatan: 

a. 2012 

b. 2014 

c. 2015 

d. 2016 

 

1 orang 

20 orang 

64 orang 

77 orang 

 

1% 

12% 

39% 

48% 

3 Program Studi : 

a. Manajemen(Strata 1 & Diploma) 

b. Akuntansi (Strata 1 & Diploma) 

c. Pendidikan Ekonomi (Pendidikan 

Akuntansi, Pendidikan Bisnis, 

Pendidikan Ekonomi Koperasi, 

diploma Administrasi perkantoran) 

d. Pendidikan Administrasi 

Perkantoran (strata 1) 

 

27 orang 

28 orang 

81 orang  

 

 

 

26 orang 

 

17% 

17% 

50% 

 

 

 

16% 

 

 

Tabel 7  menyajikan data mengenai responden mahasiswa berdasarkan 

karakteristik: jenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 33 orang, sedangkan 

repsonden perempuan berjumlah 129 orang. Dari 162 orang responden, terdapat 

satu orang dari angkatan 2012, dua puluh orang dari angkatan 2014, enam puluh 

empat orang dari angkatan 2015, tujuh puluh tujuh orang dari angkatan 2016. 

Sementara itu bila dikategori berdasarkan Program Studi maka diketahui 

dua puluh tujuh orang berasal dari Manajemen, dua puluh delapan orang berasal 

dari Akuntansi, delapan puluh satu orang berasal dari Pendidikan Ekonomi, dan 

26 orang lainnya berasal dari Pendidikan Administrasi Perkantoran.   
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4.2.  Hasil dan Pembahasan 

Tabel 8 menjelaskan tentang perolehan data berdasarkan kuesioner yang 

mengukur tentang persepsi dosen mengenai sarana dan prasarana yang diberikan 

oleh FE UNJ.   

Tabel 8 Persepsi Dosen terhadap Sarana Prasarana di FEUNJ 

No Dimensi Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

1 Ruangan 

dosen 

Tersedia ruang yang dikhususkan bagi dosen untuk 

melakukan kegiatan menulis, membaca, 

memeriksa dan memberikan konsultasi. 

3,52 

2 Kapasitas ruang dosen memadai untuk melakukan 

kegiatan menulis, membaca, memeriksa dan 

memberikan konsultasi pada mahasiswa. 

3,07 

3 Kebersihan ruang dosen pada setiap gedung terjaga 

dengan baik. 

4,07 

4 Ruang dosen pada setiap gedung tertata dengan 

rapi. 

3,60 

5 Tersedia ruang transit bagi dosen di setiap gedung 

perkuliahan. 

3,57 

6 Perabot Kursi bagi dosen dan mahasiswa tersedia untuk 

masing masing meja di ruang dosen. 

3,55 

3 Tersedia meja yang dilengkapi laci bagi masing-

masing dosen pada ruang dosen. 

3,48 

4 Tersedia lemari yang dapat dikunci yang 

diperuntukkan bagi masing-masing dosen. 

3,95 

5 Pendingin ruangan pada setiap ruang dosen dapat 

berfungsi dengan baik. 

4,36 

10 Internet Tersedia akses internet khusus bagi ruang dosen 

dengan menggunakan server/hotspot/wifi yang 

dimiliki oleh fakultas maupun universitas. 

3,93 

11 Setiap ruang dosen disediakan telepon yang dapat 

digunakan untuk komunikasi internal antar bagian. 

2,64 

12 Tersedia akses internet dengan menggunakan 

server/hotspot/wifi yang dimiliki oleh fakultas 

maupun universitas di setiap gedung. 

4,02 

13 Internet dengan server/hotspot/wifi kampus dapat 

diakses dengan mudah. 

3,67 

14 Kapasitas untuk mengakses internet dengan 

server/hotspot/wifi kampus tidak dibatasi. 

3,48 
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No Dimensi Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

15 Sarana 

prasarana 

penunjang: 

toilet 

Tersedia toilet pada masing-masing lantai di setiap 

gedung yang digunakan untuk perkuliahan. 

3,98 

16 Letak toilet pada setiap gedung mudah dicapai dan 

memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus. 

3,60 

17 Kebersihan toilet pada setiap gedung terjaga 

dengan baik 

3,29 

18 Ketersediaan air bersih di toilet pada setiap gedung 

mudah diperoleh. 

3,81 

19 Tempat 

Ibadah 

Tempat ibadah (mushola) tersedia pada masing-

masing gedung yang digunakan untuk kuliah. 

3,33 

20 Kapasitas tempat ibadah (sholat) pada setiap 

gedung memadai (mampu menampung lebih dari 

10 orang) 

2,57 

21 Kebersihan masjid dan mushola yang tersedia, 

terjaga dengan baik. 

3,52 

22 Perlengkapan sholat tersedia dengan jumlah yang 

memadai, bersih dan tertata dengan rapi. 

3,33 

23 Parkir Kapasitas tempat parkir kendaraan yang disediakan 

kampus telah memadai. 

2,83 

24 Keamanan kendaraan di tempat parkir terjaga 

dengan baik. 

3,40 

25 Kebersihan tempat parkir terjaga dengan baik. 3,40 

26 Kantin Jumlah kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas telah memadai 

2,12 

27 Kapasitas kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas sesuai dengan jumlah 

pengunjung. 

2,19 

28 Kebersihan kantin yang disediakan fakultas 

maupun universitas terjaga dengan baik. 

2,02 

29 Tempat duduk pengunjung yang disediakan oleh 

kantin fakultas maupun universitas layak. 

2,05 

Sumber: data primer diolah, 2016 

Berdasarkan standar sarana dan prasarana perguruan tinggi yang 

diterbitkan oleh  (BSNP, 2011) sarana prasarana yang seharusnya disediakan 

dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya adalah: sarana prasarana 

akademik, non akademik dan penunjang. Dalam penelitian ini penilaian sarana 

prasarana lebih ditekankan pada sarana prasarana akademik dan penunjang.  
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Mengacu pada perolehan data primer dari dosen sebagai responden, 

berikut ini  dijelaskan deskripsi mengenai masing-masing dimensi dalam sarana 

prasarana di FE UNJ. Ruangan merupakan salah satu bagian dari prasarana 

akademik yang penting. Penilaian responden mengenai kebersihan ruangan untuk 

dosen menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 4,07; dan diikuti dengan skor 3,60 

dalam skala 5 untuk penilaian mengenai penataan ruang. Artinya responden 

menilai kebersihan ruangan terjaga dengan baik dan tertata rapi. Responden juga 

menilai bahwa telah tersedia dengan baik ruangan yang dikhususkan bagi dosen 

untuk melakukan kegiatan menulis, membaca, memeriksa dan memberikan 

konsultasi. Selain itu responden berpendapat bahwa ruang transit bagi dosen di 

setiap gedung perkuliahan tersedia dengan baik.  

Namun ada hal yang menjadi perhatian mengenai penilaian responden 

tentang ruangan yaitu kapasitas ruangan untuk melakukan kegiatan menulis, 

membaca, memeriksa dan memberikan konsultasi. Kapasitas ruangan dinilai 

cukup memadai oleh responden.  

Tabel 9  menyajikan  penilaian karyawan mengenai sarana dan prasarana 

yang disediakan oleh FE UNJ.  

Tabel 9 Persepsi Karyawan terhadap Sarana Prasarana di FEUNJ 

No Variabel Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

1 Perabotan Kursi kerja tersedia untuk setiap karyawan di 

masing-masing bagian. 

4.47 

 

2 Meja karyawan tersedia untuk setiap orang di 

masing-masing bagian. 

4.29 

 

3 Meja tamu tersedia pada masing-masing 

bagian. 

 

3.41 
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No Variabel Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

4  Alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk 

menunjang pekerjaan masing-masing 

karyawan tersedia dengan lengkap. 

4.47 

 

5 Tersedia komputer untuk menunjang 

pekerjaan setiap karyawan pada masing-

masing bagia 

4.65 

 

6 Tersedia printer untuk menunjang pekerjaan 

setiap karyawan pada masing-masing bagia 

4.59 

 

7 Tersedia lemari, filing cabinet, atau brankas 

untuk setiap karyawan sebagai tempat 

penyimpanan dokumen yang berkaitan 

dengan pekerjaa. 

3.76 

 

8 Pendingin ruangan pada setiap ruang di 

masing-masing bagian dapat berfungsi 

dengan baik 

4.47 

 

9 Peralatan komunikasi internal (telepon) 

tersedia pada masing-masing bagian dan 

dapat berfungsidengan bai 

3.65 

 

10 Tata Ruang Ruang tata usaha mudah dicapai dari 

halaman atau dari luar lingkungan perguruan 

tinggi. 

3.59 

 

11 Kebersihan ruang tata usaha pada setiap 

gedung terjaga dengan bai 

3.88 

 

12 Ruang tata usaha pada setiap bagian di 

masing-masing  gedung tertata dengan rapi. 

3.65 

 

13 Internet Tersedia akses internet dengan menggunakan 

server internet yang dimiliki oleh universitas. 

4.59 

 

14 Internet dengan server/hotspot/wifi kampus 

dapat diakses dengan mudah. 

4.35 

 

15 Kapasitas untuk mengakses internet dengan 

server/hotspot/wifi kampus tidak dibatasi. 

3.76 

 

16 Toilet Toilet tersedia pada masing-masing lantai di 

setiap gedung dimana karyawan bekerja pada 

masing-masing bagian. 

4.12 

 

17 Letak toilet pada setiap gedung mudah 

dicapai dan memperhatikan pemakai 

berkebutuhan khusus. 

4.41 

 

18 Kebersihan toilet pada setiap gedung terjaga 

dengan baik. 

3.88 

 

19 Ketersediaan air bersih pada toilet pada 

setiap gedung mudah diperoleh. 

4.29 

 

20 Tempat Ibadah Tempat ibadah (mushola) tersedia pada 4.24 
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No Variabel Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

masing-masing gedung dimana saya bekerja.  

21 Kapasitas tempat ibadah (sholat) pada 

gedung dimana saya bekerja, memadai 

(mampu menampung lebih dari 5 orang). 

3.76 

 

22 Kebersihan masjid dan mushola pada pada 

gedung dimana saya bekerja terjaga dengan 

baik. 

3.88 

 

23 Perlengkapan sholat tersedia dengan jumlah 

yang memadai, bersih dan tertata dengan 

rapi. 

4.00 

 

24 Tempat Parkir Kapasitas tempat parkir kendaraan yang 

disediakan kampus telah memadai. 

4.06 

 

25 Keamanan kendaraan di tempat parkir 

terjaga dengan baik. 

3.65 

 

26 Kebersihan tempat parkir terjaga dengan 

baik. 

3.76 

 

27 Kantin Jumlah kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas telah memadai. 

2.59 

 

28 Kapasitas kantin yang disediakan oleh 

fakultas maupun universitas sesuai dengan 

jumlah pengunjung. 

2.24 

 

29 Kebersihan kantin yang disediakan fakultas 

maupun universitas terjaga dengan baik. 

2.24 

 

30 Tempat duduk pengunjung yang disediakan 

oleh kantin fakultas maupun universitas 

layak. 

2.29 

 

 

Berikut ini adalah hasil perolehan keusioner yang disebar kepada 

karyawan sebagai responden penilaian sarana dan prasarana FE UNJ. Penilaian 

responden mengenai perabotan yang diperoleh karyawan menunjukkan nilai yang 

tinggi yaitu 4,65; dan diikuti dengan skor 3,41 dalam skala 5 untuk penilaian 

mengenai perabotan dan perlengkapan kerja yang tersedia. Artinya responden 

menilai bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik karena 

dilengkapi dengan perabotan, perlengkapan fasilitas yang tersedia. Responden 

juga menilai bahwa dengan tersedianya perabotan yang di berikan kepada 
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karyawan didukung dengan penataan tata ruang yang cukup, sehingga perabotan 

dan tata ruang dapat diintegrasikan dengan baik sehingga menciptakan kesan yang 

nyaman saat karyawan melakukan pekerjaannya. Selain itu responden 

berpendapat bahwa toilet yang tersedia disetiap ruangan sudah dikatakan cukup 

baik, dengan air yang tersedia, akan tetapi ada hal yang menjadi perhatian 

mengenai fasilitas kantin yang dimiliki oleh fakultas atau universitas, dengan 

minimnya jumlah kantin yang tersedia, berpengaruh signifikan terhdap kebersihan 

dan juga kesehatan dari setiap warga FE UNJ khusunya.  

Tabel 10 Persepsi Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana di FEUNJ 

No Variabel Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

1 Perabotan Kursi dosen tersedia pada setiap ruang kuliah di 

masing-masing gedung perkuliahan. 

4.5 

 

2 Meja dosen tersedia pada setiap ruang kuliah di 

masing-masing gedung. 

4.38 

 

3 Kursi untuk mahasiswa dalam setiap ruang kuliah 

tersedia dengan jumlah lebih dari 30 kursi. 

3.83 

 

4 Pendingin ruangan pada setiap ruang kuliah di 

masing-masing gedung dapat berfungsi dengan 

baik. 

3.27 

 

5 Kapasitas ruang kuliah pada setiap gedung 

memadai untuk kelas dengan jumlah mahasiswa 

lebih dari 30 orang. 

3.45 

 

6 Kebersihan  Kebersihan ruang kuliah pada setiap gedung 

terjaga dengan baik. 

3.49 

 

7 Ruang kuliah pada setiap gedung tertata dengan 

rapi. 

3.54 

 

8 Peralatan Setiap ruang kuliah pada masing-masing gedung 

telah disiapkan LCD/OHP. 

3.72 

 

9 Tersedia pengeras suara untuk ruang kuliah yang 

besar. 

2.83 

 

10 Peralatan penunjang untuk media yang digunakan 

dalam perkuliahan (kabel VGA/HDMI, kabel roll 

panjang, remote, dll) tersedia dengan lengkap 

pada setiap ruang kuliah 

 

2.64 
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No Variabel Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

11 Perlengkapan yang mendukung media 

pembelajaran (spidol, penghapus, dll) tersedia 

dengan lengkap pada setiap ruang kuliah. 

2.21 

 

12 Internet Tersedia akses internet dengan menggunakan 

server internet yang dimiliki oleh universitas 

3.75 

 

13 Internet dengan server kampus dapat diakses 

dengan mudah. 

3.36 

 

14 Kapasitas untuk mengakses internet dengan 

server kampus tidak dibatasi. 

3.56 

 

15 Laboratorium Ketersediaan laboratorium (misal: laboratorium 

komputer, bahasa, kewirausahaan economart dll) 

sebagai penunjang mata kuliah di FE UNJ telah 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

3.44 

 

16 Peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam 

masing-masing laboratorium (misal: laboratorium 

komputer, bahasa, kewirausahaan economart dll) 

di FE UNJ tersedia 

3.22 

 

17 Pemanfaatan laboratorium (misal: laboratorium 

komputer, bahasa, kewirausahaan economart dll) 

dalam mata kuliah yang berkaitan telah efektif. 

3.25 

 

18 Kebersihan laboratorium yang dimiliki oleh 

fakultas terjaga dengan baik. 

3.52 

 

19 Perpustakaan Ruang perpustakaan (baik fakultas maupun 

universitas) terletak di tempat yang strategis 

dalam kampus sehingga mudah dicapai dan 

memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus. 

3.19 

 

20 Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan untuk 

masing-masing mata kuliah sangat memadai 

(rasio minimal dua judul per mata kuliah) dan 

sesuai dengan jumlah 

3.06 

 

21 Buku-buku yang tersedia di perpustakaan (baik 

fakultas maupun universitas) mutakhir. 

3.19 

 

22 Kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja 

kerja pustakawan, meja sirkulasi, meja 

multimedia dan komputer disediakan dengan 

lengkap 

3.48 

 

23 Perpustakaan Fakultas Ekonomi atau universitas 

berlangganan jurnal ilmiah dan dapat diakses 

dengan baik oleh mahasiswa, baik saat di dalam 

kampus maupun di luar kampus. 

3.46 

 

24 Mahasiswa dapat mengakses koleksi khususnya 

karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk digital 

 

3.52 
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No Variabel Indikator Nilai 

Rata-

Rata 

25 Sumber belajar lain meliputi majalah, surat 

kabar, dan bahan bukan buku (multi media) 

tersedia dengan lengkap 

3.16 

 

26 Toilet Toilet tersedia pada masing-masing lantai di 

setiap gedung yang digunakan untuk perkuliahan. 

3.17 

 

27 Letak toilet mudah dicapai dan memperhatikan 

pemakai berkebutuhan khusus. 

3.28 

 

28 Kebersihan toilet pada setiap gedung terjaga 

dengan baik. 

2.72 

 

29 Ketersediaan air bersih pada toilet setiap gedung 

mudah diperoleh. 

3.12 

 

30 Tempat 

Ibadah 

Tempat ibadah (mushola) tersedia pada masing-

masing gedung yang digunakan untuk kuliah. 

2.81 

 

31 Kapasitas tempat ibadah (sholat) pada setiap 

gedung  memadai (mampu menampung lebih dari 

10 orang). 

2.92 

 

32 Kebersihan masjid dan mushola pada setiap 

gedung terjaga dengan baik. 

3.19 

 

33 Perlengkapan sholat tersedia dengan jumlah yang 

memadai, bersih dan tertata dengan rapi 

3.02 

 

34 Parkir Kapasitas tempat parkir kendaraan yang 

disediakan kampus telah memadai. 

3.12 

 

35 Keamanan kendaraan di tempat parkir terjaga 

dengan baik. 

3.09 

 

36 Kebersihan masjid dan mushola pada setiap 

gedung terjaga dengan baik. 

3.21 

 

37 Kantin Jumlah kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas telah memadai. 

2.50 

 

38 Kapasitas kantin yang disediakan oleh fakultas 

maupun universitas sesuai dengan jumlah 

pengunjun 

2.27 

 

39 Kebersihan kantin yang disediakan fakultas 

maupun universitas terjaga dengan baik. 

2.17 

 

40 Tempat duduk pengunjung yang disediakan oleh 

kantin fakultas maupun universitas layak. 

2.40 

 

Berikut ini adalah hasil perolehan keusioner yang disebar kepada 

mahasiswa sebagai responden penilaian sarana dan prasaran FE UNJ. Berdasarkan 

penilaian tersebut telah terhimpun nilai sebesar 4,5 untuk perabotan dan 2,17 

untuk kebersihan kamar kecil (Toilet). Pada penilaian pertama mahasiswa menilai 



40 

 

jika kelengkapan sarana dan prasarana cukup dikatakan baik karena dari 5 point, 

perabot menyumbangkan angka 4,5 sebagai penilaian sehingga tidak diragukan 

lagi jika sarana bagi mahasiswa telah terpenuhi melalui kelengkapan pada fasilitas 

kampus baik fakultas maupun universitas. Selain itu responden berpendapat 

terkait kebersihan ruang kelas, responden memberikan angka 4,39 untuk 

kebersihan ruangan sehingga hal ini dapat menunjang perkuliahan dengan ruangan 

yang nyaman dan bersih.  

Lain halnya dengan peralatan penunjang seperti spidol, penghapus kabel 

HDMI, dan sebagainya, rata-rata jawaban responden sebesar 2,21 pada peralatan 

dikarenakan tidak semua ruang kelas memiliki peralatan yang lengkap sehingga 

hal ini dapat menjadi perhatian bagi fakultas khususnya untuk melengkapi 

peralatan yang dibutuhkan sehingga dapat mendukung kegiatan belajar mengajar 

dan hasil belajar mahasiswa.  

Berhubungan dengan penilaian yang diberikan oleh karyawan, mahasiswa 

memiliki kesamaan dalam hal menilai kantin sebagai salah satu sarana dan 

prasarana yang dijadikan tolak ukur evaluasi. Dalam hal ini kantin mendapatkan 

angka 2,17 untuk kebersihan dikarenakan jumlah ketersediaan kantin yang di 

berikan oleh fakultas atau universitas masih belum memadai dikarenakan tidak 

seimbangnya antara jumlah yang pengguna kantin dengan ketersediaan kantin 

yang ada.  
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Secara umum, tingkat kepuasan dosen, karyawan, dan mahasiswa terhadap sarana 

prasarana dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11 Tingkat Kepuasan terhadap Sarana Prasarana di FE UNJ 

No Responden Nilai Rata-Rata 

1 Dosen 4,19 

2 Karyawan 5.18 

3 Mahasiswa 4.10 

    Sumber: data primer diolah, 2016 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa responden yang terdiri dari dosen, 

karyawan, dan mahasiswa memiliki tingkat kepuasan yang sedang terhadap sarana 

prasarana yang tersedia di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Dari ketiga kategori responden memiliki nilai rata – rata diatas 4 dari 

skala yang telah diberikan sehingga hal ini dapat dijadikan evaluasi dan keputusan 

agar beberapa hal yang sudah baik dapat ditingkatkan dan apabila masih ada 

kekurangan dapat dijadikan bahan evalusi untuk perubahan.  
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BAB 5  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dosen sebagai responden 

pertama dapat disimpukan bahwa tata ruang dikatakan baik karena telah 

memenuhi syarat dalam segi kebersihan ataupun pengaturan baik perabot, 

peralatan dan juga perlengkapan. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh 

fakultas atau universitas dalam mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

dosen dikatakan cukup karena telah memenuhi kebutuhan dalam menunjang 

kegiatan belajar mengajar. Sehingga dengan fasilitas yang tersedia dapat 

menentukan kebersihalan dosen dalam persiapan hingga pasca pengajaran.  

Sementara dalam perspektif karyawan disimpulkan bahwa peralatan, 

perabotan serta perlengkapan sudah memenuhi syarat didukung dengan akses 

internet serta kemudahan dalam menjangkau tempat beribadah menjadi salah satu 

unsur bahwa dalam menyelesaikan pekerjaannya karyawan telah mendapatkan 

sarana dan prasaran yang memadai.  

Terakhir dalam sudut padang mahasiswa sebagai responden penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang disampaikan 

oleh dosen dan karyawan mendapatkan penilaian yang sama oleh mahasiswa 

dalam menilai sarana dan prasarana yang disediakan oleh fakultas ataupun 

universitas. Disamping itu ketersediaan perpustakaan dengan berbagai sumber 

literature memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan akses ilmu pengetahuan 
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sehingga hal ini menjadikan kemudahan dan keberhasilan dalam proses 

pendidikan di Fakultas Ekonomi.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

evaluasi sarana dan prasarana di FE UNJ diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi perubahan untuk kemajuan FE UNJ itu sendiri. Dari beberapa fasilitas yang 

telah diteliti yang perlu dievalusi adalah ketersediaan kantin yang belum memadai 

sehingga kantin yang saat ini tersedia masih dikatakan kurang dalam hal 

kebersihan dan kesehatan.  

Sehingga saran yang dapat disampaikan adalah FE UNJ perlu 

memberdayakan dan mengoptimalkan laboratorium kewirausahaan: economart 

dan econodot sebagai kantin yang dikelola sendiri oleh FE UNJ, seperti kantin. 

Selain itu perlu dilakukan sinergi dengan pihak universitas dalam 

mengoptimalkan peran kedua wadah ini agar dapat dijadikan solusi atas 

permasalahan kantin yang kurang memadai baik yang disediakan oleh fakultas 

ataupun universitas.  
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