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1. PENDAHULUAN 

 Universitas Mercu Buana Yogyakarta merupakan penyelenggara pendidikan tinggi 

yang berkomitmen dalam menyajikan suatu sistem pendidikan yang berkualitas. Sebagai salah 

satu penyelenggara pendidikan tinggi yang sedang berkembang, Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem yang ada. Gaung semboyan KERIS 

yakni (Komitmen, Empati, Respek, Integritas, dan Servis) Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta terus dijunjung sebagai bukti bahwa ditegakkannya sistem pelayanan yang 

berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan sebagai bahan evaluasi keberlangsungan sistem 

dilakukan melalui survey kepuasan orang tua. Survei kepuasan orang tua bertujuan Tujuan 

dari angket ini adalah sebagai bahan evaluasi Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

dalam memberikan pelayanan terhadap para orang tua / wali. Informasi yang diberikan orang 

tua / wali sangat membantu dalam pengambilan kebijakan kedepan dalam rangka 

pengembangan kampus demi menyongsong visi “Menjadi Universitas Unggul, Mutu, dan 

Bermanfaat bertaraf internasional pada tahun 2029”.  

Instrumen angket yang digunakan secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua 

indikator utama. Instrumen yang digunakan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

reliabelitas sebelum didistribusikan. Sampel yang digunakan dalam pengambilan data angket 

ini adalah sebanyak 109 dari total 512 orang tua atau wali mahasiswa. Data diambil pada saat 

acara pelepasan wisuda pada tanggal 29 April 2019. Adapun indikator yang digunakan 

sebagai bahan evaluasi adalah sebagai berikut: 

A  Indikator Pendukung 

 Dengan sub-indikator sebagai berikut: 

A3 Usia 

A4 Tingkat Pendidikan 

A5 Pekerjaan 

A6 Rata-rata peghasilan 

A7 Anggota Keluarga 

B  Indikator Utama 

 Dengan sub-indikator sebagai berikut: 

B1 Ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana di lingkungan kampus 

B2 Informasi tentanghasil belajar mahasiswa kepada orang tua 

B3 Komunikasi pihak universitas (dosen wali, ketua program studi, dan dekan) dengan  

      orang tua/wali 

B4 Kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan 

B5 Pelayanan / keramahan tenaga kependidikan (tata usaha dan administrasi) 
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B6 Respon dan kecepatan dalam menangani keluhan dari orang tua/wali 

B7 Ketersediaan informasi tentang beasiswa selama menempuh pendidikan 

B8 Penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa 

B9 Ketersediaan informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus 

B10Kesesuaian antara penawaran saat promosi dan realita yang diperoleh hingga  

       mahasiswa lulus 
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2. METODE ANALISIS  

2.1 Uji Validitas dan Reliabelitas 

 Uji validitas dan reliabelitas dilakukan untuk setiap indikator. Uji validitas dilakukan 

dengan metode Pearson sedangkan uji reliabelitas dengan Conbach’s Alpha dengan tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah 95%. Validator yang digunakan dalam analisis validasi 

adalah sebanyak 10 orang. Validator dan hasil analisis yang dilakukan disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Validator 

No. Validator 

1 Alimatus Sahrah 

2 Bayu Kanetro 

3 Tutut Dewi Astuti 

4 Wisnu Aji 

5 Umul Aiman 

6 Melania Eva 

7 Wafit Dinarto 

8 Awan Santosa 

9 Hary Setyawan 

10 Bambang Nugroho 

 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Validitas dan Reliabelitas 

No. Sub indikator nilai r p-value keterangan 

1 A1 0.856 0.001 valid 

2 A2 0.796 0.003 valid 

3 A3 0.796 0.003 valid 

4 A4 0.847 0.001 valid 

5 A5 0.784 0.004 valid 

6 A6 0.922 0.000 valid 

7 A7 0.802 0.003 valid 

8 B1 0.836 0.001 valid 

9 B2 0.753 0.007 valid 

10 B3 0.835 0.001 valid 

11 B4 0.904 0.000 valid 

12 B5 0.848 0.001 valid 

13 B6 0.784 0.004 valid 

14 B7 0.955 0.000 valid 

15 B8 0.856 0.001 valid 

16 B9 0.773 0.005 valid 

17 B10 0.800 0.003 valid 

 

Dari uji validitas diperoleh bahwa setiap sub-indikator yang terkandung, dapat dikatakan valid 

secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari nilai p-value yang kurang dari tingkat kesalahan 
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5%.. Disisi lain dari uji reliabilitas diperoleh nilai Conbach’s Alpha sebesar 0.971. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen dengan indikator yang terkandung konsisten untuk dapat 

diujikan. Dari kedua pengujian yakni uji validitas dan reliabelitas dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang telah disiapkan dapat didistribusikan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.   

 

2.2. Metode Analisis Untuk Indikator Pendukung 

 Statistik yang digunakan untuk mengevaluasi indikator pendukung adalah dengan 

menggunakan nilai median (Me) dan modus (Mo). Untuk sebanyak n sampel, data 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 yang diurutkan menjadi 𝑥(1), 𝑥(2), … , 𝑥(𝑛). Nilai median diperoleh dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 𝑀𝑒 = 𝑥
(

𝑛+1

2
)
    , untuk n ganjil 

 𝑀𝑒 =
1

2
(𝑥

(
𝑛

2
)

+ 𝑥
(

𝑛+2

2
)
)  , untuk n genap. 

 

Untuk sebanyak h kriteria pilihan jawaban dalam sebuah sub indikator, dengan kriteria 

i=1,2,...,h , nilai modus dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 𝑀𝑜 = 𝑓(𝑦𝑚) = max 𝑓 (𝑦𝑖) , untuk 1 ≤ 𝑚 ≤ ℎ.  

 

2.3. Metode Analisis Untuk Indikator Utama 

 Analisis untuk indikator pengukuran yang akan digunakan adalah menggunakan skala 

Likert dengan skor positif yang terdiri dari 5 pilihan sebagai berikut: 

Tabel 3. 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 

 

langkah-langkah untuk menganalisis dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menentukan Jangkauan (range) 

Jangkauan atau range dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut: 
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jangkauan(range) = skor tertinggi − skor terendah 

Dalam hal ini skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1, sehingga diperoleh  

     jangkauan(range) = 5 − 1 = 4 

2. Banyak Kelas Interval 

Banyak kelas dalam kasus ini ditetapkan sebanyak 5 kelas dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4. Kelas interval 

Kelas Persepsi 

1 Sangat tidak baik 

2 Tidak baik 

3 Cukup 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

 

3. Panjang Interval Kelas  

Interval kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

panjang interval =
jangkauan(range)

banyak kelas
 

Sehingga diproleh hasil sebagai berikut 

panjang interval =
4

5
= 0,8 

selanjutnya panjang interval akan digunakan untuk menetapkan indeks presepsi, yang 

digunakan untuk mengintepretasi hasil angka kinerja akademik dosen. 

4. Pehtitungan Indeks Untuk Setiap Sub-indikator 

Perhitungan indeks sebuah sub-indikator dapat diperoleh dengan cara berikut: 

Jika n1= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat tidak baik/sangat   

               rendah/tidak pernah  

        n2= banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak baik/rendah/jarang 

        n3= banyaknya responden yang memberikan jawaban biasa/cukup/kadang-kadang 

        n4= banyaknya responden yang memberikan jawaban baik/tinggi/sering 

        n5= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat baik/sangat tinggi/selalu 

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

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

N
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5. Intepretasi Hasil Akhir 

Intepretasi hasil akhir dari setiap dosen dapat peroleh dengan mencocokkan indeks untuk 

setiap sub-indikator dalam interval indeks presepsi sebagai berikut 

 

Tabel 5. Intepretasi akhir dengan menggunakan metode pertama 

Interval Indeks Presepsi Intepretasi Hasil 

1.0≤X≤1.8 Sangat tidak baik 

1.8<X≤2.6 Tidak baik 

2.6<X≤3.4 Cukup 

3.4<X≤4.2 Baik 

4.2<X≤5.0 Sangat Baik 
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3. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN  

A3.  Usia Orang Tua / Wali 

 Persentase usia orang tua / wali mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

disajikan dalam Grafik 1. sebagai berikut: 

 

 

Grafik 1. Persentase usia wali 

 Berdasarkan Grafik 1. Dapat diketahui bahwa sebagian dari orang tua / wali berada 

pada masa produktif yakni kurang dari 49 tahun. Sedangkan persentase tertinggi untuk usia 

orang tua / wali adalah 50-60 tahun yang merupakan usia wajar untuk orang tua 

mengkuliahkan anak. Disisi lain terdapat indikasi bahwa orang tua lulusan tidak dapat atau 

berhalangan hadir dalam acara wisuda sehingga harus diwalikan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai persentase wali dengan usia kurang dari 40 tahun yang hadir yakni sebesar 34.38 dan  

merupakan angka yang cukup tinggi dalam kontek orang tua mahasiswa. Namun demikian, 

dalam proses pengambilan data, petugas pencari data telah melakukan filterisasi dalam 

memilih dan memilah responden dengan cara menanyakan apakah benar yang bersangkutan 

merupakan kerabat terdekat yang mengetahui kondisi orang tua/wali. Jika responden 

menyatakan tidak mengetahui maka angket tidak akan diberikan. Dengan demikian data yang 

diperoleh tetap terjamin keabsahannya. 
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A4.  Tingkat Pendidikan 

 Persentase tingkat pendidikan orang tua / wali mahasiswa Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta disajikan dalam Grafik 2 sebagai berikut: 

 

 

Grafik 2. Persentase tingkat pendidikan 

 Berdasarkan Grafik 2. dapat diketahui bahwa sebagaian orang tua / wali mahasiswa 

berpendidikan maksimal pada tingkat SMA. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa 

persentase tertinggi pendidikan orang tua / wali adalah pada tingkat SMA yakni 37.61%. Hal 

ini dapat diartikan adanya indikasi/kemungkinan adanya upaya orang tua/wali dalam 

perbaikan atau peningkatan jenjang pendidikan anak dibandingkan orang tua / wali. 

 

A5. Pekerjaan 

Persentase jenis pekerjaan orang tua/wali mahasiswa Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta disajikan dalam Grafik 3 sebagai berikut: 
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Persentase tingkat pendidikan 
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Grafik 3.  Persentase pekerjaan orang tua / wali 

Berdasarkan Grafik 3. dapat diketahui bahwa pekerjaan orang tua wali belum dapat 

identifikasi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan opsi Lainnya. Hal ini mungkin 

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepan terkait penambahan opsi dalam angket 

terutama pekerjaan orang tua/wali.  

A6. Rata-rata Penghasilan 

Persentase rata-rata penghasilan orang tua/wali mahasiswa Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta disajikan dalam Grafik 4 sebagai berikut: 

 

 

Grafik 4. Persentase rata-rata penghasilan orang tua/wali 

 Berdasarkan Grafik 4 secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian peghasilan orang 

tua / wali kurang dari 2,5 juta rupiah untuk setiap bulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat ekonomi sebagian orang tua wali adalah menengah kebawah. 
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A7. Anggota Keluarga  

Persentase banyaknya anggota keluarga orang tua/wali mahasiswa Universitas Mercu 

Buana Yogyakarta disajikan dalam Grafik 5. sebagai berikut: 

 

 

Grafik 5. Persentase banyaknya anggota keluarga orang  

Berdasarkan Grafik 5. dapat diketahui bahwa persentase tertinggi anggota keluarga yakni 

kriteria 3-4 orang dengan persentase 53.21%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian 

mahasiswa hidup dalam keluarga yang ideal yakni orang tua  dengan maksimal 2 anak. 
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B.  Indikator Utama 

B1.  Ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana di lingkungan kampus 

 Hasil analisis kertersediaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus dideskripsikan 

melalui Grafik 6 dan Tabel 6 sebagai berikut. 

 

 

Grafik 6. Ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana di lingkungan kampus 

Tabel 6. Indeks ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana di lingkungan kampus 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 1 

3.61 Baik 

Tidak Baik 5 

Cukup Baik 34 

Baik 65 

Sangat Baik 4 

 

Dari Grafik 6 dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden menyatakan bahwa 

ketersediaan sarana dan prasarana di kampus dapat dikatakan baik. Sejalan dengan hal 

tersebut hasil analisis menunjukkan bahwa indeks yang diperoleh dari sub-indikator adalah 

sebesar 3.61 dan dapat diklasifikasikan dalam kriteria baik. 
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B2.  Informasi tentang hasil belajar mahasiswa kepada orang tua / wali 

 Hasil analisis informasi tentang hasil belajar mahasiswa kepada orang tua / wali 

disdeskripsikan pada Grafik 7 dan Tabel 7 sebagai berikut: 

 

 

Grafik 7. Informasi tentang hasil belajar mahasiswa kepada orang tua/ wali 

 

Tabel 7. Indeks informasi tentang hasil belajar mahasiswa kepada orang tua/ wali 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 1 

3.66 baik 

Tidak Baik 7 

Cukup Baik 34 

Baik 53 

Sangat Baik 14 

 

Berdasarkan Grafik 7 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yakni kriteria baik yakni 

sebesar 48.62%. lebih lanjut analisis indeks untuk indikator informasi hasil belajar mahasiswa 

kepada orang tua / wali memperoleh indeks sebesar 3.66 yang diklasisfikasikan dalam kriteria 

baik. 
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B3.  Komunikasi pihak universitas (dosen wali, ketua program studi, dan dekan) 

dengan orang tua/wali 

Analisis hasil komunikasi pihak universitas (dosen wali, ketua program studi, dan dekan) 

denganorang tua atau wali disajikan dalam Grafik 8 dan Tabel 7 sebagai berikut: 

  

 

Grafik 8. Komunikasi pihak universitas 

 

Tabel 8. Indeks Komunikasi pihak universitas 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 1 

3.29 Cukup Baik 

Tidak Baik 15 

Cukup Baik 51 

Baik 35 

Sangat Baik 7 

 

Berdasarkan Grafik 8 dan Tabel 8 dapat diketahui bahwa kriteria yang paling banyak dipilih 

adalah cukup baik dan memperoleh indeks sebesar 3.29 yang dikategorikan cukup baik. hal 

ini perlu mendapatkan perhatian mengingat komunikasi pihak universitas terhadap orang tua 

begitu penting. Berdasarkan hasil analisis dianggap perlu untuk melakukan komunikasi 

intensif baik melalui media pos ataupun internet kepada orang tua baik tentang perkembangan 

peserta didik (mahasiswa) , kebijakan kampus, ataupun perkembangan kampus. 
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B4.  Kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan 

 Hasil analisis kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan disajikan dalam 

Grafik 9 dan Tabel 9 sebagai berikut: 

 

 

Grafik 9. Kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan 

 

Tabel 9. Indeks kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 2 

3.61 Baik 

Tidak Baik 3 

Cukup Baik 42 

Baik 50 

Sangat Baik 12 

 

Berdasarkan grafik 9 dan Tabel 9 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yakni sebesar 

45.87% untuk kriteria baik dan indeks kemudahan transaksi dan administrasi keuangan adalah 

sebesar 3.61 yang masuk pada kriteria baik. 
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B5.  Pelayanan /keramahan tenaga kependidikan (tata usaha dan administrasi) 

 Hasil analisis pelayanan/keramahan tenaga kependidikan (tata usaha dan administrasi) 

disajikan dalam Grafik 10 dan Tabel 10 sebagai berikut: 

 

 

Grafik 10. Pelayanan/keramahan tenaga kependidikan  

 

Tabel 10. Indeks Pelayanan/keramahan tenaga kependidikan 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 1 

3.67 baik 

Tidak Baik 3 

Cukup Baik 37 

Baik 58 

Sangat Baik 10 

 

Berdasarkan Grafik 10 dapat diketahui bahwa lebih dari sebagian responden menyatakan baik 

atau puas terhadap pelayanan/ keramahan tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan indeks 

yang diperoleh yakni sebesar 3.67 yang diklasifikasikan dalam kriteria baik. 
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B6.  Respon dan kecepatan dalam menangani keluhan dari orang tua/wali 

 Analisis repon dan kecepatan dalam menangani keluhan dari orang tua/wali disajikan 

dalam Grafik 11 dan Tabel 11 sebagai berikut:    

 

Grafik 11. Respon dan kecepatan dalam menangani keluhan  

 

Tabel 11. Indeks respon dan kecepatan dalam menangani keluhan  

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 0 

3.44 
Cukup  

baik 

Tidak Baik 10 

Cukup Baik 46 

Baik 48 

Sangat Baik 5 

 

Berdasarkan Grafik 11 dan Tabel 11 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi adalah 

kriteria 44.04% namun demikan hasil analisis terhadap indeks menunjukkan angka 3.44 yang 

termasuk dalam kriteria cukup baik. Dalam kasus ini perlu ditelusuri kembali keluhan-

keluhan yang dirasakan oleh orang tua / wali. Selain itu dimungkinkan untuk menyediakan 

custumor service untuk mengatasi setiap masalah dari pelanggan (orang tua / wali). 
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B7. Ketersediaan informasi tentang beasiswa selama menempuh pendidikan 

 Analisis ketersediaan informasi tentang beasiswa selama menempuh pendidikan 

disajikan dalam Grafik 12 dan Tabel 12 sebagai berikut: 

 

 

Grafik 12. Ketersediaan informasi tentang beasiswa 

 

Tabel 12. Indeks ketersediaan informasi tentang beasiswa 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 3 

3.28 Cukup baik 

Tidak Baik 13 

Cukup Baik 46 

Baik 44 

Sangat Baik 3 

 

Berdasarkan Grafik 12 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi yang dipilih responden 

adalah kriteria cukup baik yakni sebesar 42.20%. sejalan dengan hal itu indeks ketersediaan 

informasi tentang beasiswa yakni sebesar 3.28 yang masuk dalam kriteria cukup baik. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dimungkinkan hal ini terjadi karena komunikasi 

oleh pihak universitas yang relatif rendah, hal ini sejalan dengan sub indikator B3 tentang 

komunikasi dengan orang tua / wali. 
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B8. Penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa 

 Analisis terhadap penjaminan keamanan daan keselamatan mahasiswa disajikan dalam 

Grafik 13 dan Tabel 13 sebagai berikut: 

 

Grafik 13. Penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa 

 

Tabel 13. Indeks penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 0 

3.64 Baik 

Tidak Baik 6 

Cukup Baik 37 

Baik 56 

Sangat Baik 10 

 

Berdasarkan Grafik 13 dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah renponden menyatakan 

bahwa penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa dilakukan dengan baik. 

Sejalan dengan hal itu, dapat diketahui bahwa indeks penjaminan terhadap keamanan dan 

keselamatan mahasiswa sebesar 3.64 dengan keterangan baik. 
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B9. Ketersediaan informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus 

 Analisis ketersediaan informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus 

disajikan dalam Grafik 14 dan Tabel 14 sebagai berikut: 

 

Grafik 14. Informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan 

 

Tabel 14. Indeks informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 1 

3.59 Baik 

Tidak Baik 9 

Cukup Baik 37 

Baik 49 

Sangat Baik 13 

 

Berdasarkan Grafik 14 dan Tabel 14 dapat dikatakan bahwa persentase terbesar yang dipilih 

responden terkait informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan adalah sebesar 44.95% 

dengan kriteria baik. sejalan dengan hal tersebut indeks menunjukkan angka 3.59 dengan 

keterangan baik. 
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B10. Kesesuaian antara penawaran saat promosi dan realita yang diperoleh hingga 

mahasiswa lulus. 

 Analisis kesesuaian antara penawaran dan realita yang diterima mahasiswa disajikan 

dalam Grafik 15 dan Tabel 15 sebagai berikut: 

 

Grafik 14. Kesesuaian antara penawaran dan realita 

Tabel 14. Indeks kesesuaian antara penawaran dan realita 

Kriteria Frekuensi Indeks Keterangan 

Sangat Tidak Baik 1 

3.51 Baik 

Tidak Baik 5 

Cukup Baik 48 

Baik 47 

Sangat Baik 8 

 

Berdasarkan Grafik 14 dan Tabel 14 dapat dikatakan bahwa kriteria baik mendapat persentase 

tertinggi dengan besaran 43.12% dan indeks kesesuaian antara penawaran dan realita yakni 

sebesar 3.51 dengan keterangan baik.  
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C. RANGKUMAN INDIKATOR UTAMA 

 Rangkuman nilai statistic untuk indikator utama disajikan sebagai berikut: 

 

    Dengan keterangan sebagai berikut: 

B1 Ketersediaan dan kenyamanan sarana dan prasarana di lingkungan kampus 

B2 Informasi tentang hasil belajar mahasiswa kepada orang tua / wali 

B3 
Komunikasi pihak universitas (dosen wali, ketua program studi, dan dekan) 

dengan orang tua/wali 

B4 Kemudahan dalam transaksi dan administrasi keuangan 

B5 Pelayanan / keramahan tenaga kependidikan (tata usaha dan administrasi) 

B6 Respon dan kecepatan dalam menangani keluhan dari orang tua/wali 

B7 Ketersediaan informasi tentang beasiswa selama menempuh pendidikan 

B8 Penjaminan terhadap keamanan dan keselamatan mahasiswa 

B9 
Ketersediaan informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan setelah 

lulus 

B10 
Kesesuaian antara penawaran saat promosi dan realita yang diperoleh 

hingga mahasiswa lulus 
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4.  SARAN DAN KRITIK 

 Berikut disajikan saran dan kritik yang disampaikan responden: 

No Kritik Saran 

1 Meningkatkan Kinerja Kampus Lebih Baik 

2 Harus Berkembang 

3 Ruang wisuda sangat panas 

4 Mohon untuk biaya kuliah jangan terlalu mahal 

5 Pelayanan Baik, Pertahankan 

6 Perbaikan ruangan 

7 
Teruslah meningkatkan ang ada sekarang agar UMBY bisa lebih baik lagi 

kedepannya, dan bisa Go Internasional 

8 
Sarana untuk mahasiswa masih kurang misalnya bis untuk mahasiswa masih 

tidak ada 

9 Harus Lebih Baik 

10 Upayakan ada kegiatan untuk menambah pengalaman mahasiswa 

11 
Terlalu banyak kegiatan yang tidak diperlukan  

Saran : Kurangi sedikit studi trip karena terlalu banyak mengeluarkan biaya 

12 

Lebih ditingkatkan lagi pelayanan dikampus terutama transportasi menuju 

kampus 1, akses sedikit terkendala bagi mahasiswa yang tidak mempunyai 

kendaraan 

13 
Bagian tata usaha F. Agroindustri mohon bisa lebih ramah dalam melayani dan 

memberikan informasi kepada mahasiswa. Bapak/Ibu Dosennya sangat ramah tapi 

kenapa TU F. Agroindustri kurang ramah dan terkesan mempersulit. 

14 
Diharapkan adanya peningkaan dalam pemberian informasi yang berkaitan 

dengan situasi perkuliahan UMBY 

15 Kesesuaian informasi terutama informasi dalam masalah keuangan 

16 
Perbanyak beasiswa untuk jurusan lain karena kuota masih sepenuhnya untuk 

jurusan Psikologi 

17 
Terus meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas untuk kampus yang lebih 

maju 

18 Informasi lebih diutamakan 

19 Sarana dan prasarana lebih di lengkapi 

20 

Kurangni acara bertele – tele pada saat wisuda, kelamaan. Kedepannya 

sebaiknya tidak wisuda di JEC karena banyak copet, keluarga saya kemaren 

dicopet tasnya, cari tempat yang aman, hotel misal, sama – sama bayar mahal 

kan. 

21 
Biaya pendidikan untuk KKN jangan terlalu mahal 

Biaya akademik jangan mahal – mahal 

22 Tingkatkan kualitas kampus agar akreditasinya jadi A 

23 Lebih di perbanyak fasilitas  

24 
Jumlah mahasiswa dengan ruang kelas terlalu banyak 

Saran : untuk kampus mohon diperluas informasi tentang beasiswa  

25 Berikanlah peluang kerja kepada setiap alumni UMBY 

26 
Mohon lebih terbuka dalam hal keuangan, misalnya dengan memberikan 

rincian pembayaran wisuda 

27 Tingkatkan supaya lebih baik lagi kedepannya 

28 Lebih di tingkatkan pembelajaran dalam proses Belajar Mengajar 

29 

Alangkah bagusnya dikampus mercubuana ada ruang konsultasi psikologi, jadi 

setiap ada mahasiswa yang sedang bermasalah dengan orang tua, teman dan 

kampus mereka bisa berkonsultasi/berbagi cerita 
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No Kritik Saran 

30 Biaya Wisuda Terlalu Mahal 

31 

Jangan setiap mengurus surat diminta terus uang 2000 dan apakah dana kuliah 

tidak mencukupi dana tersebut dan kata anak saya pelayanan TU FE kurang 

ramah dan tolong ditingkatkan kembali 

32 SPP jangan terlalu mahal 
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5. MASUKAN DAN REKOMENDASI 

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

1) Terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak yang dilakukan orang 

tua. Hal ini ditunjukkan dari lebih separuh orang tua / wali berpendidikan kurang dari 

SMA sehingga peluang untuk mendapatkan calon mahasiswa dimungkinkan akan 

terus terpenuhi. 

2) Lebih dari sebagian orang tua / wali termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke 

bawah sehingga perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakann yang 

menyangkutbiaya perkuliahan. 

3)  Indeks dari indikator utama hanya masuk dalam kategori baik dan cukup baik dengan 

interval antara 3.28 – 3.67. Tidak ditemukan satupun sub indikator yang menunjukkan 

kriteria sangat baik. Oleh karena itu dibutuhkan koreksi mendalam dalam upaya untuk 

meningkatkan servis konsumen. Selain itu, perlu dikaji kembali 3 sub indikator yang 

memperoleh indeks dengan keterangan cukup baik yakni B3, B6, dan B7 yang 

memang tidak pernah dilakukan atau mungkin kurang optimal. 

4) Perlu dikaji untuk membentuk jaringan dan sistem komunikasi atas keterbukaan / 

transparansi yang baik terkait kebijakan universitas, pengembangan yang dilakukan 

kampus, hasil studi mahasiswa kepada orang tua dan transtaransi biaya baik kepada 

mahasiswa ataupun orang tua.  

5) Perlu dilakukan peninjauan dan penegasan komitmen dalam pelaksanaan standar 

pelayanan staf tenaga kependidikan baik di tingkat rektorat, fakultas, dan program 

studi. Hal ini perlu dilakukan karena ditemukan indikasi pungutan dana atau uang di 

luar ketentuan yang berlakuku di Universita oleh staf tenaga kependidikan di fakultas 

Ekonomi dan pelayanan yang kurang memuaskan di Fakultas Agroindustri. 
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