
SURVEY KEPUASAN

MAHASISWA

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

2019





iii 
 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................  iii 

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................  1 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .........................................................................................  3 

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................................  9 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................  22 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................................  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) adalah salah satu perguruan tinggi 

yang sedang berkembang di Indonesia. Sesuai dengan visi UMBY untuk menjadi salah satu 

universitas yang unggul, mutu, bermanfaat, dan bertaraf internasional pada 2029, UMBY 

terus berbenah dalam mempersiapkan lulusan lusan yang berkualitas tinggi. Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan universitas dalam penyelenggaraan 

pendidikan adalah dengan melakukan survey kepuasan terhadap mahasiswa. Survey kepuasan 

mahasiswa dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi proses yang telah berjalan. 

Disamping itu, komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan yang baik dengan jargon 

KERIS (Komitmen, Empati, Respek, Integritas, dan Servis) terhadap pelayanan bukan sebatas 

retorika namun sebuah komitmen yang tegas, jelas dan nyata. Salah satu upaya yang ditempuh 

untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut dilakukan dalam survey kepuasan mahasiswa 

terhadap dua indikator utama yakni pelayanan akademik kemahasiswaan dan evaluasi 

pelayanan bidang fasilitas. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat mewakili seluruh 

sistem yang berjalan berdasarkan standar-standar implementasi proses yang telah ditetapkan.       

 Bidang akademik dan kemahasiswaan merupakan bagian yang sangat penting untuk 

menunjang capaian akdemik sebuah pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, sangatlah perlu untuk 

mengimplementasikan sistem yang efektif dan efisien guna memantau dan mengevaluasi 

keberlangsungan proses yang telah dijalankan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengevaluasi proses yang telah dijalankan adalah dengan melakukan survey kepuasan 

mhasiswa terutama dibidang pelayan akademik dan kemahasiswaan. Survey terhadap evaluasi 

pelayanan akademik dan kemahasiswaan berguna mengetahui kepuasan terhadap 

implementasi sistem yang telah dijalankan. Hasil survey terhadap pelayanan akademik dan 

kemahasiswaan berguna dalam memberikan informasi sehingga diharapkan unit pengelola 

dapat mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar-standar baik akademik dan 

kemahasiswaan. Selain itu, analisis terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 

administrasi akademik dan kemahasiswaan bertujuan dalam memiliki arah dan tujuan jelas 

terkait program-program yang akan dilakukan kedepan. Selain bagian pelayanan akademik 

dan kemahasiswaan, pelayanan dibidang fasilitas juga perlu dilakukan. Hal ini bertujuan 

untuk menjaga kualitas sistem manajemen mutu yang ditunjang oleh kualitas sarana dan 

prasarana yang baik.  
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1.2.  Tujuan  

 Tujuan pelaksanaan survey ini dijabarkan sebagai berikut: 

1) Memperoleh data dari responden 

2) Memaparkan dan menginterpretasikan hasil analisis data 

 

1.3.  Manfaat  

1) Melakukan evaluasi terkait proses yang telah berlangsung 

2) Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Instrumen  

 Instrumen atau lebih tepatnya instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan 

data. Sugiono (2015:156) menyatakan bahwa instrumen adalah alat ukur yang seperti tes, 

kuesioner, pedoman wawancara, dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam metode penelitian, instrumen merupakan 

suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data. Arikunto (2014:193) 

menyatakan bahwa terdapat dua macam alat evaluasi data yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Instrumen Tes 

Merupakan serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok. 

2) Instrumen Non-tes 

a) Angket atau Kuesioner  

Merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari reponden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal 

yang dirinya ketahui. 

b) Interviu atau kuesioner lisan 

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Interviu digunakan digunakan untuk 

menilai keadaan seseorang. 

c) Observasi 

Memperhatikan obyek penelitian dengan panca indra. 

d) Skala Bertingkat 

Suatu ukuran subyektif yang dibuat berskala. Instrumen ini dapat dengan 

mudah memberikan gambaran tentang penampilan, terutama penampilan di 

dalam orang yang menjalankan tugas, yang menunjukkan frekuensi munculnya 

sifat-sifat. 

e) Dokumentasi 

Alat pengumpulan data yang bersumber pada tulisan. 

Instrumen tes biasanya digunakan untuk mengukur sikap, atau mengukur potensi, 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan presepsi diri sendiri maupun orang 

lain. Sedangkan instrumen Non-tes digunakan untuk mengukur sikap, atau mengukur potensi, 
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kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan persepsi diri sendiri maupun orang 

lain. Karena instrumen non tes akan digunakan untuk menlakukan pengukuran yang bersifat 

kuatitatif yang akurat, maka setiap instrumenharus memiliki skala pengukuran yang sesuai. 

 

2.2. Skala Likert. 

 Skala Likert merupakan salah satu skala pengukuran yang sangat powerfull dalam 

melakukan pengukuran tentang suatu topic, pendapat atau pengalaman seseorang. Skala 

Likert memiliki jawaban untuk setiap itemnya yang secara umum dibedakan menjadi dua 

yakni skala positif dan negatif yang diuraikan dalam kategori-kategori. Menurut Imam 

Ghozali (2005) skala Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat prevensi jawaban dengan 

pilihan sebagai berikut: 

1) Sangat tidak setuju 

2) Tidak setuju 

3) Kurang setuju 

4) Setuju 

5) Sangat setuju. 

Lebih lanjut analisis skala Likert dapat dilakukan dengan pemberian  bobot untuk setiap 

jawabannya. Distribusi bobot dalam angka dijabarkan dalam Tabel 1. sebagai berikut: 

Tabel 1. Distribusi bobot dalam skala Likert 

Pilihan Jawaban Bobot 

Sangat tidak setuju  1 

Tidak setuju 2 

Kurang setuju 3 

Setuju 4 

Sangat sutuju 5 

 

2.3. Analisis Skala Likert  

Analisis skala likert merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan analisis data 

ordinal. Dalam perkembangannya memang terdapat beberapa analisis yang dikembangkan 

oleh para ahli untuk menyelesaikan permasalahan analisis skala likert. Namun demikian dapat 

dipilih statistik yang baik guna dapat mengintepretasikan data secara general. Salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah menggunakan metode indeks persentase. Metode Indeks 

persentase dijabarkan sebagi berikut:  

1) Indeks Untuk Setiap Indikator 

Indeks untuk setiap indikator dapat dihiung dengan cara berikut: 
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Jika n1= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju 

                 n2= banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak setuju 

        n3= banyaknya responden yang memberikan jawaban kurang setuju 

                    n4= banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju 

                    n5= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat setuju 

 

 dengan 

 

                    N =  n1 + n2 + n3 + n4 + n5 = jumlah responden untuk sebuah indikator 

 

diperoleh indeks untuk setiap responden dalam sebuah instrumen dapat dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

 

          indeks untuk setiap responden = (
(1×n1)+(2×n2)+⋯+(5×n5)

5∗N
) ∗ 100 

 

dapat dipahami jika sebanyak N responden mengisi skor maksimal yakni 5 untuk 

setiap indikator maka indeks yang diberikan oleh setiap responden adalah 100 dan jika 

sebanyak N responden mengisi skor minimal yakni 1 maka maka indeks untuk setiap 

dosen yang diperoleh adalah 20.  

2) Menentukan Jangkauan (range) 

Jangkauan atau range dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut: 

 

  jangkauan(range) = indeks maksimal − indeks minimal  

  

Dalam hal ini indeks tertinggi adalah 100 dan indeks terendah terendah adalah 20, 

sehingga diperoleh jangkauan(range) = 100 − 20 = 80 

3) Panjang Interval Kelas  

Interval kelas diperoleh dengan formula sebagai berikut: 

 

            panjang interval =
jangkauan(range)

banyak kelas
 

                                        =
80

5
= 16 

Selanjutnya panjang interval akan digunakan untuk menetapkan indeks presepsi, yang 

digunakan untuk mengintepretasi indeks untuk setiap responden. 
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4) Pehtitungan Indeks untuk Setiap Indikator 

Indikator dalam instrumen yang dinilai dimungkinkan untuk diisi oleh lebih dari satu 

responden yang berbeda, oleh karena itu, nilai indeks untuk setiap responden diperoleh 

dengan cara mengambil rata-rata dari indeks untuk setiap indikator-indikator dalam 

instrumen yang digunakan. Jika n meyatakan banyaknya responden, maka rata-rata 

indeks dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 

 

  indeks rata − rata =
∑ indeks untuk setiap responden 

𝑛
 

 

5) Intepretasi Hasil Akhir 

Intepretasi hasil akhir dapat peroleh dengan mencocokkan rata-rata indeks dengan 

indeks presepsi sebagai berikut: 

Tabel 2. Intepretasi  

Rata-rata indeks Indeks persepsi  

20≤Y≤36 Sangat tidak baik 

36<Y≤52 Tidak baik 

52<Y≤68 Cukup 

68<Y≤84 Baik 

84<Y≤100 Sangat Baik 

 

2.4. Uji Validitas dan reliabilitas Instrumen  

 Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dalam suatu metodologi penelitian 

merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam pengukuran ketepatan dan keajegan suatu 

instrumen penelitian. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel diharapkan 

memberikan hasil yang valid dan reliabel pula. Terdapat banyak jenis atau tipe validitas 

berdasarkan ahli. Cook dan Campbell (dalam Latan,2014) menyatakan bahwa tipologi 

validitas dibedakan menjadi 4 ( empat) komponen yakni validitas kesimpulan statistic, 

validitas internal, validitas konstruk, dan validitas eksternal. Nunnally dan Bernstein 

menyatakan bahwa tipologi validitas dibedakan menjadi 3 (tiga) komponen yakni validitas 

konstruk, validitas prediktif, dan validitas isi. Sementara itu Rossiter dalam teori C-OAR-SE 

hanya mengenal validitas isi (content validity). Lebih lanjut Borg and Gall (dalam 

Sugiono,2016) menyatakan bahwa validitas isi adalah derajat validitas yang menunjukkan 

bahwa sampel dan butir-butir yang digunakan untuk pengukuran tes adalah menwakili apa 

yang direncanakan atau diukur. Secara umum dikenal 3 (tiga) metode pengukuran validitas 
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yakni metode Pearson, Spearman, dan Kendall. Ketiga metode secara umum didasarkan pada 

jenis data yang digunakan dalam instrumen. 

 Reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan menunjukkan 

konsistensi dari waktu ke waktu dengan menggunakan butir-butir yang sama. Sekaran 

(2002:203) menyatakan reliabilitas sauna pengukuran mengindikasikan stabilitas dan 

konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep yang berguna dalam menguji 

suatu “kebaikan” dari pengukur. Tinggi rendahnya reliabilitas instrumen secara empiric 

ditunjukkan dengan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Secara umum 

reliabilitas dianggap sudah cukup jika angka atau nilai koefisien reliabilitas yang digunakan 

adalah lebih besar sama denga 0,700. Untuk penelitian berbentuk kuesioner dengan jenis data 

ordinal (Likert) dapat digunakan uji validitas ini menggunakan metode Kendall dengan 

pengujian validitas yang digunakan adalah Alpha Conbrach. 

 

2.5. Teori Sampling      

 Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. 

Sampling secara umum adalah kegiatan dilakukan ketika suatu populasi besar sedemikian 

hingga tidak ataupun kurang mungkin untuk mempelajari seluruh karakteristik dari obyek 

penelitian. Dalam suatu populasi yang besar didukung dengan teknik pengambilan sampel 

yang tepat diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat menggeneralisasi karakteristik 

populasinya. Dalen (1981) menjelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan peneliti 

dalam menentukan sampel yang dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menentukan populasi 

2) Mencari data yang akurat 

3) Memilih sampel yang representative 

4) Menentukan jumlah sampel yang memadai. 

Menentukan populasi merupakan  

Sampel representatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan teknik pengambilan sampel 

yang tepat disesuaikan dengan subyek penelitian. Sugiono (2016:138) menyatakan bahwa 

teknik sampling dibagi menjadi 2 (dua) yakni non-probability sampling dan probability 

sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang yang sama setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Sedangkan probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama untuk menjadi sampel. Namun demikian salah satu hal yang penting 

sebelum mengimplementasikan teknik sampling adalah menentukan populasi. Salah satu 
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formula yang umum digunakan adalah formula Isaac and Michael (19981:193) yang 

menyatakan bahwa besar sampel dapat dihitung melalui formula sebagai berikut: 

 𝑠 =
𝜆2.𝑁.𝑃.𝑄

𝑑2(𝑁−1)+𝜆2.𝑃.𝑄
   

dengan 

 s   = jumlah sampel 

 𝜆2 = Chi Square yang nilainya tergantung pada derajat kebebasan dan nilai kesalahan. 

 N  = jumalah populasi 

 P   = peluang benar (0,5) 

 Q   = peluang salah (0,5) 

 d   = perbedaan antara rata-rata dengan rata-rata populasi.  

  

 Salah satu teknik pengambilan sampel yang umum digunakan adalah Stratified 

Random Sampling. Stratified random sampling digunakan apabila populasi terdiri dari 

tingkatan-tingkatan atau yang lebih dikenal dengan strata. William G. Cochran memberikan 

gambaran tentang teknik stratified random sampling yakni membagi populasi kedalam sub-

subpopulasi, sehingga unit-unit dalam populasi yang telah tercatat tidak boleh tercatat 

kembali pada subpopulasi yang lain dan dan subpupulasi tersebut merupakan satu kesatuan 

populasi. Sub-subpopulasi yang demikian dinamakan strata. Sampel diambil secara acak 

untuk masing-masing sub populasi. Teknik pengambilan sampel dalam Strafified Random 

Sampling memiliki ciri khas yakni pengambilan setiap elemen sampel untuk setiap strata yang 

ditentukan. Secara umum Teknik stratified random sampling  diklasifikasikan menjadi 2 (dua) 

yakni Proportionate Stratified Random Sampling dan Disroportionate Stratified Random 

Sampling. Proporsionalitas sampel dalam strata menjadi hal yang menentukan dalam 

klasifikasi terknik Stratified Random Sampling. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Penentuan Sampel 

 Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) memiliki 3 kampus yang beroprasi 

yaknni Kmapus Pusat, Kampus Condong Catur, dan Kampus Gejayan. Setiap kampus 

memiliki sebaran mahasiswa yang didasarkan program studi yang berbeda pula. Data yang 

diperoleh dari Biro Administrasi Akademik UMBY sebaran mahasiswa untuk setiap program 

studi yang terklaster pada kampus yang berbeda dijelaskan dalam Tabel 1. Sebagai berikut:   

Tabel 1. Sebaran mahasiswa di setiap Kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

Program Studi 
Kampus 

Pusat 

Kampus 

Condong 

Catur 

Kampus 

Gejayan 

Jumlah  

Mahasiswa 

Aktif 

Psikologi 837 1907 0 2744 

Magister Psikologi Sains 0 78 0 78 

Magister Psikologi Profesi 0 182 0 182 

Akutansi 171 738 0 909 

Manajemen 213 1133 0 1346 

THP 173 0 143 316 

Peternakan 282 0 165 447 

Agrotek 333 0 55 388 

Magister Ilmu Pangan 0 0 7 7 

Teknik Informatika 0 0 378 378 

Sistem Informatika 0 0 125 125 

Ilmu Komunikasi 0 764 0 764 

Pendidikan Bahasa Inggris 70 0 92 162 

Pendidikan Matematika 47 0 47 94 

Bimbingan Konseling 0 0 24 24 

Ilmu Keolahragaan 46 0 0 46 

Jumlah Mahasiswa Aktif 2172 4802 1036 8010 

 

Berdasarkan jumlah populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel dengam menggunakan 

formula Issac Michael. Dengan mengambil taraf kesalahan 5% diperoleh jumlah sampel 

adalah sebagai berikut:   

 𝑠 =
𝜆2.𝑁.𝑃.𝑄

𝑑2(𝑁−1)+𝜆2.𝑃.𝑄
  

       =
3,841×8010×0,5×0,5

0,012(8010−1)+3,841×0,5×0,5
   

       = 623  
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Metode sampling yang digunakan adalah two stage random sampling dengan pendekatan 

stratified random sampling. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kampus yang berbeda 

dengan jenis fakultas yang berbeda. Selain itu kebutuhan akan informasi untuk setiap program 

studi mengisyaratkan perlunya melakukan metode two stage random sampling dengan 

pendekatan stratified random sampling agar setiap program studi dapat mengevaluasi 

kepuasan mahasiswa.  Dengan pembulatan keatas diperoleh diperoleh sampel untuk setiap 

program studi adalah sebagai berikut: 

 

Program Studi 
Kampus 

Pusat 

Kampus 

Condong 

Catur 

Kampus 

Gejayan 
Jumlah 

Psikologi 64 146 0 210 

Magister Psikologi Sains 0 6 0 6 

Magister Psikologi Profesi 0 14 0 14 

Akutansi 14 57 0 71 

Manajemen 17 87 0 104 

THP 14 0 11 25 

Peternakan 22 0 13 35 

Agrotek 26 0 5 31 

Magister Ilmu Pangan 0 0 1 1 

Teknik Informatika 0 0 29 29 

Sistem Informatika 0 0 10 10 

Ilmu Komunikasi 0 59 0 59 

Pendidikan Bahasa Inggris 6 0 8 14 

Pendidikan Matematika 4 0 4 8 

Bimbingan Konseling 0 0 2 2 

Ilmu Keolahragaan 4 0 0 4 

Jumlah 171 369 83 623 

  

3.2 Indikator Survey  

 Terdapat dua indikator untama yang digunakan dalam survey kepuasan mahasiswa 

yakni terkait pelayanan akademik dan kemahasiswaan serta  pelayanan di bidang fasilitas. 

Adapun sub-indikator yang digunakan dijabarkan sebagi berikut: 

1. Evaluasi Pelayanan Akademik Dan Kemahasiswaan 

A1. Implementasi dan keterkaitan pengelolaan program studi dengan visi misi 

Universitas, Fakultas dan Program Studi. 

A2.  Pelayanan Ketua Program Studi terhadap Mahasiswa. 

A3. Profesionalisme dan sikap santun pelayanan staf TU Fakultas. 

A4. Profesionalisme dan sikap santun pelayanan administrasi tingkat universitas. 

A5. Pelayanan DPA dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa. 

A6. Pelayanan dosen selama perkuliahan dan diluar perkuliahan untuk mendukung  
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       keberhasilan studi mahasiswa. 

A7. Ketersediaan organisasi kemahasiswaan (UKM/LK/HMPS) serta sarana dan 

prasarana untuk pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa. 

A8. Kesempatan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik/non akademik 

untuk pengembangan softskill mahasiswa. 

A9. Ketersediaan, pemerataan dan kecepatan akses informasi kegiatan akademik, 

kemahasiswaan dan beasiswa. 

 

2. Evaluasi Pelayanan Bidang Fasilitas 

B1. Kondisi sarana perkuliahan diruang kelas 

B2. Kenyamanan situasi belajar / ruang perkuliahan, ruang seminar dan sarana olah 

raga 

B3. Ketersediaan fasilitas Laboratorium/teaching farm/studio yang relevan baik untuk  

praktikum maupun penelitian tugas akhir 

B4. Ketersediaan koleksi refrensi dan kenyamanan fasilitas diperpustakaan 

B5. Ketersediaan, pemerataan dan kecepatan akses internet 

B6. Ketersediaan dan kenyamanan sarana pendukung tempat ibadah 

B7. Ketersediaan dan kenyamanan sarana pendukung toko serba ada dan kantin 

kampus 

B8. Ketersediaan dan kenyamanan sarana pendukung toilet 

B9. Kenyamanan taman, area parkir, ruang publik di lingkungan kampus 

 

Analisis untuk setiap indikator yang akan digunakan adalah menggunakan skala likert dengan 

skor positif yang terdiri dari 5 opsi sebagai berikut: 

Tabel 1. Skala Likert 

Bobot 

(skor) 
Jawaban responden 

1 sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 

2 tidak baik/rendah/jarang 

3 biasa/cukup/kadang-kadang 

4 baik/tinggi/sering 

5 sangat baik/sangat tinggi/selalu 
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3.3. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

 Dalam pengujian validitas dan reliabilitas digunakan sebanyak 10 validator ahli 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Validator 

No. Validator 

1 Dr. Alimatus Sahrah, M.,Si.,M.M. 

2 Dr. Bayu Kanetro, M.M. 

3 Tutut Dewi Astuti, M.Si., Ak., CA., CTA. 

4 Dr. Wisnu Aji, M.P. 

5 Dra. Umul Aiman, M.Si.  

6 Dr. Hermayawati, M.Pd. 

7 Ir. Wafit Dinarto, M.Si. 

8 Awan Santosa, S.E., M.Sc. 

9 Dr. Asep Rokhyadi, M.Si. 

10 Dr. Kamsih Astuti, M.Si. 

 

Hasil uji validitas dengan metode Kendal Tau-b dan dengan menentukan taraf 

signifikansi sebesar 95% diperoleh hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 3 sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas 

No Sub Indikator r-hitung p-value Keterangan 

1 A1 0.715 0.010 Valid 

2 A2 0.789 0.004 Valid 

3 A3 0.683 0.017 Valid 

4 A4 0.775 0.005 Valid 

5 A5 0.717 0.010 Valid 

6 A6 0.730 0.011 Valid 

7 A7 0.745 0.009 Valid 

8 A8 0.830 0.002 Valid 

9 A9 0.730 0.011 Valid 

10 B1 0.755 0.005 Valid 

11 B2 0.732 0.008 Valid 

12 B3 0.660 0.017 Valid 

13 B4 0.776 0.004 Valid 

14 B5 0.830 0.002 Valid 

15 B6 0.653 0.019 Valid 

16 B7 0.723 0.008 Valid 

17 B8 0.660 0.017 Valid 

18 B9 0.715 0.010 Valid 

19 C 0.830 0.002 Valid 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh sub-indikator valid dengan maksimal p-

value sebesae 0,017. Selain itu uji reliabilitas conbranch alpha diperoleh nilai statistik sebesar 

0,978 yang dapat diartikan bahwa hasil sangat konsisten.  dengan demikian instrumen dapat 

dikatakan andal untuk diimplementasikan. 

 

3.4. Analisis Kepuasan Untuk Setiap Kampus di UMBY  

3.4.1. Hasil Analisis data untuk Kampus 1 

 Hasil analisis kepuasan untuk kampus 1 disajikan dalam grafik-grafik sebagai berikut: 

Grafik 1. Rata-rata Indeks Setiap Program Studi di Kampus 1 

 

Grafik 2. Indeks Kepuasan Pelayanan Akademik di Kampus 1 
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Grafik 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Fasilitas di Kampus 1 

 

Berdasarkan Grafik 1. diatas diketahui bahwa rata-rata indeks tertinggi diperoleh oleh 

Program Studi Pendidikan Matematika yakni sebesar 78.95. Rata-rata indeks terendah 

diperoleh oleh Program Studi Peternakan yakni sebesar 58.77 dengan kriteria cukup baik. 

disamping itu diperoleh Program Studi Ilmu Keolahragaan yang tidak terindentifikasi 

dikarenakan tidak ada data yang masuk. Namun demikan dari seluruh program studi di 

kampus 1 tidak satupun program studi yang mendapatkan kriteria sangat baik yakni dengan 

nilai rata-rata indeks pelayanan dan fasilaitas mencapai 84.00. Lebih lanjut berdasarkan 

Grafik 2 secara umum dapat diketahui bahwa indeks kepuasan di bidang akademik sudah 

baik, namun demikian berdasarkan Grafik 3 dapat diketahui bahwa indeks keuasan terhadap 

fasilitas dapat dikatakan cukup rendah yakni pada indikator B1, B2, B3, B4, B5, B7, dan B8 

diklasifikasikan dalam kriteria cukup. Dengan demikian perlu adanya evaluasi terkait Fasilitas 

yang disediakan.  

Hasil analisis kualitatif berdasarkan saran dan kritik dapat diketahui bahwa secara 

umum terdapat masalah sarana-dan prasarana di setiap fakultas terkait akses internet (Wifi) 

yang lambat, kurang puas terhadap kebersihan toilet (berbau dan tidak disediakan pengharum 

dan sabun cuci tangan), koleksi buku yang sudah usang, AC yang sering rusak, sarana dan 

prasarana laboratorium yang kurang lengkap dan memadai, tempat sampah yang kurang. 

Selain itu perlu diperhatikan pula pelayanan Tenaga Kependidikan dalam melayani 

mahasiswa untuk setiap Fakultas agar membudayakan pelayanan yang ramah. Tidak hanya 

dalam pelayanan akademik, namun juga pelayanan pada saat pelaksanaan ujian baik UTS dan 

UAS.  
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3.4.2. Analisis Kepuasan di Kampus 2 

 Hasil analisis kepuasan untuk kampus 2 disajikan dalam grafik-grafik sebagai berikut: 

Grafik 4. Rata-rata Indeks Setiap Program Studi di Kampus 2 

 

 

Grafik 5. Indeks Kepuasan Pelayanan Akademik di Kampus 2 
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Grafik 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Fasilitas di Kampus 2 

 

Berdasarkan Grafik 4. diatas diketahui bahwa rata-rata indeks kepuasan tertinggi di 

Kampus 2 diperoleh oleh Program Studi Magister Ilmu Pangan yakni sebesar 81.05. Namun 

demikan terdapat 2 program studi yang tidak memiliki data yakni Program Studi 

Agroteknologi dan Teknologi Hasil Pertanian. Sejalan dengan kampus 1 tidak satupun 

program studi di kampus 2 yang mendapatkan kriteria sangat baik yakni dengan nilai rata-

rata indeks pelayanan dan fasilaitas mencapai 84.00. Lebih lanjut berdasarkan Grafik 5 secara 

umum dapat diketahui bahwa indeks kepuasan di bidang akademik sudah baik. Namun 

demikian berdasarkan Grafik 6. dapat diketahui bahwa indeks keuasan terhadap fasilitas dapat 

dikatakan cukup rendah yakni pada indikator B3 dan B4 diklasifikasikan dalam kriteria 

cukup. Sedangkan untuk indikator B7 yakni terkait ketersediaan dan kenyamanan toko serba 

ada atau kantin kampus masuk dalam kriteria tidak baik. Dengan demikian perlu adanya 

evaluasi terkait Fasilitas yang disediakan.  

Hasil analisis kualitatif berdasarkan saran dan kritik dapat diketahui bahwa secara umum 

terdapat masalah sarana dan prasarana di setiap fakultas terkait ketidak adaan kantin kampus, 

akses internet (Wifi) yang lambat, kelas yang sempit, mushola yang pengap, tidak adanya 

taman, tidak terdapat perpustakaan, dan AC yang sering mati. Khusus untuk Fakultas 

Teknologi Informasi diperoleh bahwa fasilitas terkait laboratorium yang kurang mendukung 

sehingga perlu ditinjau ulang.  
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3.4.3. Analisis Kepuasan di kampus 3 

 Hasil analisis kepuasan untuk kampus 3 disajikan dalam grafik-grafik sebagai berikut: 

Grafik 7. Rata-rata indeks Program Studi di Kampus 3. 

 

 

Grafik 8. Indeks Kepuasan Pelayanan Akademik di Kampus 3 
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Grafik 9. Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Fasilitas di Kampus 3  

 

Berdasarkan Grafik 7. diatas diketahui bahwa rata-rata indeks kepuasan tertinggi di 

Kampus 3 diperoleh oleh Program Studi Magister Psikologi Sains yakni sebesar 77.74. 

disamping itu terdapat program studi dengan nilai terendah yakni Magister Psikologi Profesi 

dengan indeks sebesar 63.65 dengan kriteria indeks cukup baik.  Oleh karena itu,  tidak 

satupun program studi di kampus 3 yang mendapatkan kriteria sangat baik yakni dengan nilai 

rata-rata indeks pelayanan dan fasilaitas mencapai 84.00. Lebih lanjut berdasarkan Grafik 8 

secara umum dapat diketahui bahwa indeks kepuasan di bidang akademik sudah baik. Namun 

demikian berdasarkan Grafik 9.  dapat diketahui bahwa indeks keuasan terhadap fasilitas 

dapat dikatakan cukup rendah yakni pada indikator B4, B5, dan B7 diklasifikasikan dalam 

kriteria cukup yakni terkait koleksi referensi dan kenyamanan fasilitas perpustakaan, 

ketersediaan, pemerataan dan kecepatan akses internet, serta kenyamanan sarana pendukung 

toko serba ada dan kamtin kampus. 

Hasil analisis kualitatif berdasarkan saran dan kritik dapat diketahui bahwa secara umum 

terdapat masalah sarana dan prasarana dikampus 3 terkait ketidak adaan kantin kampus, akses 

internet (Wifi) yang lambat, koleksi perpustakaan kurang lengkap, dan area parkir yang 

kurang nyaman (tanpa atap).  
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3.5. Indeks Kepuasan Mahasiswa  

  

 Indeks kepuasan mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dapat 

diklasifikasikan dalam 2 komponen utama yakni indeks kepuasan akademik dan indeks 

kepuasan pelayanan di bidang fasilitas. Indeks kepuasan pelayanan akademik mahasiswa 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2016 -2018 disajikan sebagai berikut: 

 

Grafik 10. Indeks Kepuasan Pelayanan Akademik Tahun 2016-2018 

 

 

Berdasarkan Grafik 10 dapat diketahui bahwa secara umum indeks kepuasan pada 

tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian tidak 

satupun indikator yang menunjukkan kriteria sangat baik atau mencapai nilai lebih dari sama 

dengan 84. Hal ini dapat menjadi kajian atau evaluasi sebagai upaya peningkatan pelayanan di 

bidang akademik.  Oleh karena itu masih tetap diperlukan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan di bidang akademik sebagai bukti dan komitmen universitas dalam menjamin 

proses akademik. Selain itu, indeks kepuasan mahasiswa dibidang fasilitas disajikan dalam 

Grafik 11 sebagai berikut:  
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Grafik 11. Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Fasilitas Tahun 2016-2018 

 

Berdasarkan Grafik 11. Dapat dikatakan bahwa indeks pelayanan di bidang fasilitas 

pada tahun 2018 secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun 

diperhatikan pula bahwa terdapat beberapa pelayanan di bidang fasilitas yang masih dianggap 

sangat rendah yakni untuk indikator B4 yakni kenyamanan fasilitas perpustakaan, B5 

yakni ketersediaan dan kecepatan akses internet, dan B7 yakni sarana pendukung toko 

serba ada dan kantin kampus. Perlu dipertimbangkan bahwa berdasarkan analisis 

manajemen risiko tahun 2018 dapat diketahui bahwa di perpustakaan UMBY sistem 
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selama 3 tahun berturut-turut dengan indeks kepuasan yang relatif rendah maka sangat 
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kebutuhan civitas akademika terutama mahasiswa. Selain indikator B4 dan B5, indikator B7 

yakni terkait sarana pendukung toko serba ada dan kantin kampus dapat dikatakan tidak 

pernah terealisasi hingga tiga tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan selalu rendahnmya 

indeks kepuasan terkait indikator tersebut. dalam kasus ini disarankan untuk dua hal yakni 

segera mengadakan toko serba.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Secara umum diperoleh trend positif untuk setiap tahunnya. Hal ini sangat baik 

sebagai indikator peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik pula. Namun 

demikian perlu diperhatikan bahwa masih tidak terdapat indikator yang masuk kriteria 

sangat baik sehingga sangat dimungkinkan untuk membuat program jangka pendek 

dan menengah untuk meningkatkan pelayanan baik akademik maupun fasilitas.  

2. Berdasarkan analisis di kampus 1 ditemukan bahwa hampir seluruh indikator 

pelayanan di bidang fasilitas masuk dalam katerori cukup baik. Kampus 1 dirasa 

memiliki fasilitas yang paling rendah dari seluruh kampus yang dimiliki. Hal ini perlu 

mendapatkan perhatian karena secara tidak langsung asumsi pelayanan di bidang 

fasilitas merupakan representasi kualitas sebuah universitas. Analisis lebih lanjut 

diketahui bahawa beberapa hal yang menjadi kekurangan adalah akses internet (Wifi) 

yang lambat untuk setiap Fakultas, kebersihan toilet dianggap rendah (berbau dan 

tidak disediakan pengharum dan sabun cuci tangan), koleksi buku perpustakaan yang 

sudah usang dan kuno, AC yang sering rusak, sarana dan prasarana laboratorium yang 

kurang lengkap, tempat sampah yang kurang disetiap fakultas. Selain itu perlu 

diperhatikan pula pelayanan Tenaga Kependidikan dalam melayani mahasiswa untuk 

setiap Fakultas agar membudayakan pelayanan yang ramah. Tidak hanya dalam 

pelayanan akademik, namun juga pelayanan pada saat pelaksanaan ujian baik UTS 

dan UAS. 

3. Berdasarkan hasil analisis kepuasan di kampus 2 dapat diketahui bahwa secara umum 

pelayanan di bidang akademik sudah baik namun untuk pelayanan di bidang fasilitas 

terdapat 2 indikator yang masuk dalam kriteria cukup yakni indikator B3 dan B4 

terkait laboratorium/teaching farm/studio yang relevan dengan program studi dan 

perpustakaan. Ditemukan pula bahwa indikator B7 terkait toko serba ada dan kantin 

kampus masuk dalam kriteria yang buruk. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus 

untuk dapat berkerja sama dengan pihak-pihak eksternal untuk pengadaan toko serba 

ada dan kantin di kampus 2. Paling tidak, terdapat kerjasama dalam pengadaan gerai 

fotocopy dan katin di area kampus dimungkinkan akan menaikkan indeks pelayanan di 

bidang fasilitas. Sejalan dengan analisis kuantitatif, berdasarkan analisis kualitatif 



23 
 

diperoleh informasi bahwa beberapa indikasi rendahnya indeks pelayanan adalah 

masalah sarana dan prasarana di setiap fakultas terkait ketidak adaan kantin kampus, 

akses internet (Wifi) yang lambat, kelas yang sempit, mushola yang pengap, tidak 

adanya taman, tidak terdapat perpustakaan, dan AC yang sering mati. Khusus untuk 

Fakultas Teknologi Informasi diperoleh bahwa fasilitas terkait laboratorium yang 

kurang mendukung sehingga perlu ditinjau ulang.    

4. Berdasarkan analisis kepuasan di kampus 3 dapat diketahui bahwa terdapat 3 indikator 

yang masuk kriteria cukup yankni indikator B4, B5, dan B7 terkait ketersediaan dan 

kenyaman perpustakaan, pemerataan dan akses internet yang masih kurang, serta 

keberadaan kantin dan toko serba ada di area kampus 3. Sejalan dengan hal itu, 

analisis kualitatif mengindikasikan terdapat masalah terkait ketidak adaan kantin 

kampus, akses internet (Wifi) yang lambat, koleksi perpustakaan kurang lengkap, dan 

area parkir yang kurang nyaman (tanpa atap).  

 

ISU-ISU POTENSIAL 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa isu-isu potensial yang turut 

ditemuakan adalah sebagai berikut: 

1. Dikembangkannya pembayaran uang kuliah secara elektronik. 

2. Pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIA) yang dianggap masih kurang 

lengkap dalam memberikan atau memuat informasi bagi mahasiswa (tidak ada 

informasi beasiswa, wisuda, dan lain-lain). 

3. Pembangunan atau pengembangan kampus yang berimplikasi pada pindahnya fakultas 

dan program studi ke kampus yang baru. Hal ini relatif muncul dalam berberapa 

survey yang dilakukan sebagai saran-saran mahasiswa dari kampus 2 untuk dapat 

pindah ke kampus 3.  

4. E-learning yang kurang menarik dan kurang informatif sehingga membuat mahasiswa 

kurang paham akan materi yang disampaikan dan lebih memilih atau suka untuk tatap 

muka. 

5. Penataan dan penanaman ulang untuk taman diseluruh kampus. 

6. Menciptakan kampus yang bebas asap rokok. 

   

 


