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KATA PENGANTAR 

 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terncantum 

diantaranya tentang standar pembelajaran yang meliputistandar isi, proses, peneliaian 

dan pengelolaan. Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan-ketetuan yang 

harus dipenuhi dalam pembelajaran. 

 

Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang 

dharapkan dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, maka dilakukan 

monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Laporan dan hasil monitoring dan 

evaluasi kepuasan layanan akademik ini dijadikan bahan evaluasi bagi dosen dan 

pegawai untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam proses pembelajaran 

sehingga standar pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan monitoring 

dan evaluasi kepuasan layanan akademik ini juga merupakan salah satu kegita rutin 

LP2MP dalam melaksanakan tanggung jawab dalam mengawal mutu yang 

berlangsung di Universitas Negeri Medan. 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa 

bantuan dan kerjasama pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Untuk itu, penghargaan dan penghormatan kami haturkan kepada 

pimpinan Fakultas, Ketua/Sekretaris Jurusan beserta ketua program studi. Tidak 

lupa, kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim Monev, yang terdiri dari para 

Pejuang Mutu di tingkat Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, yang telah dengan 

sukarela bekerja untuk mendukung kesuksesan kegiatan ini.  

Kami berharap, laporan ini selain dapat menjadi bukti penyelenggaraan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi juga dapat menjadi sumber data menuju Universitas Negeri 

Medan yang semakin bermutu. 

 

 

 Medan, Agustus  2021 

 Ketua GPM-FE 

 

 

       Deni Adriani,.S.Pd.,M.Pd. 

       NIP. 198312272014042002 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 

  

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pada kepuasan pelayanan akademik 

merupakan bagian dalam menjaga budaya mutu dan upaya untuk melalukan 

peningkatan mutu yang secara kontinu melalui konsep PPEPP yang diterapkan dan 

diimplementasi oleh LPPMP bekerjasama dengan tim Penjaminan mutu tingkat 

fakultas (GPM) dan Tim Pengendalian Mutu Jurusan (TPMJ) dilingkungan 

Universitas Negeri Medan. Penjaminan mutu tingkat fakultas dan pengendalian mutu 

tingkat jurusan dan unit lain yang terkait menjadi bagian dalam proses kegiatan 

akademik dalam melakukan monev kepuasan akademik pada 9 program studi. 

Kegiatan monev dilakukan untuk melihat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 

akademik tentang kesesuaian perencanaan dan prosedur yang telah dilakukan dosen 

maupun pegawai di lingkungan Unimed. Tiap aspek telah dilakukan monev untuk 

mendapat jawaban terhadap kepuasan mahasiswa yang dibagi dalam 5 aspek. (1) 

Aspek tangible (penilaian mahasiswa terhadap kualitas sarana dan prasarana); (2) 

Aspek assurance (pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan; (3) Aspek emphaty 

(kepedulian terhadap kepentingan mahasiswa; (4) Aspek responsive (daya tanggap; 

(4) Aspek reability (keandalan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam 

memberikan pertanyaan). 

Berdasarkan data yang masuk per tanggal 05 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB, 

telah terhimpun data dari prodi Manajemen adapun data yang masuk sebanyak 326 

responden dan sudah mewakili sekitar 50% dari total mahasiswa yang aktif di 

fakultas ekonomi universitas negeri medan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Pendahuluan 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi diturunkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi 

acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.  

 Universitas Negeri Medan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki visi 

yakni menjadi Universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya 

dengan salah satu misinya adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai industri dalam dan luar negeri. Untuk 

mencapai misi penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Negeri Medan melaksanakan 

percepatan mutu dalam hal meningkatkan pelayanan akademik kepada mahasiswa.. 

  Menindak lanjuti hal tersebut maka Rektor  Universitas Negeri Medan melalui surat No. 

932/UN33/LL/2021 mempersiapkan dokumen untuk dilakukan melakukan monev kepuasan terhadap 

layanan akademik yang akan dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu (GPM) di bantu oleh tim TPMJ.  

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentgang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 148 tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univeritas Negeri medan 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017. 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dam Pendidikan Tinggi nomor 32 Tahun 2016 

tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dam Pendidikan Tinggi nomor 96 tahun 2016 

tentang Statuta Universitas Negeri Medan 

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang 

penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan 
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Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) 

9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0115/UN.33.KEP/KP/2018 

tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Penjamin 

Mutu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0649/UN33/KPT/2019 tentang 

Pembentukan Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas dan Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

12. Surat Keputusan Rektor Nomor 0849/UN33/LL/2020 tentang pengangkatan tim 

monev proses pembelajaran semester ganjil T.A. 2020/2021. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 Maksud kegiatan monev ini adalah untuk mengkaji apakah kegiatan layanan 

pembelajaran berjalan yang telah di laksanakan dapat memberikan kepuasan kepada 

mahasiswa dan telah sesuai dengan standar pembelajaraN. 

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa adalah merupakan 

kegiatan untuk melihat layanan yang di beikan fakultas, prodi dan dosen sesuai dengan 

perencanaan dan prosedur serta untuk mengukur sejauh mana pelayanan akademik yang telah 

diberikan kepada mahasiswa, sehingga diperolehnya data yang valid tentang kondisi 

pelayanan akademik pada semester genap T.A. 2020/2021. 

 

D. Tim Monev 

Tim monev berasal dari tim LPPMP, Gugus Penjaminan Mutu tingkat Fakultas 

(GPM), dan Tim Penjamin Mutu di tingkat Jurusan (TPMJ), yaitu; 

 

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan 

 

1 Deni Adriani,S.Pd.,M.Pd. 

19831222014042002 

Lektor/ 3C Ketua GPM 

2 Aprinawati,SE.MM 

19770424200312004 

Lektor/ 3D Sekretaris GPM 

3 Dodi Pramana S., Sos., M.Si Asisten Ahli/ 3B TPMJ 
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198704292019031008 

4 Sabda Dian Nurani Siahaan, S.Pd.,M.B.A 

199403182019032025 

Asisten Ahli/3B 

 

TPMJ 

5 Lenti Susanna Saragih,S.Pd.,M.Si. 

198503112019032008 

Asisten Ahli/3B TPMJ 

6 Agnes Irene Silitonga,M.Kom. 

199111112020122020 

Asisten Ahli/3B TPMJ 

 

E. Sasaran Monev 

Sasaran monev kepuasan layanan akademik Semester Genap Tahun Akademik 

2020/2021 terdiri dari 5 aspek, yaitu :  

1) Aspek tangible (penilaian mahasiswa terhadap kualitas sarana dan prasarana). 

2) Aspek assurance (pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan. 

3) spek emphaty (kepedulian terhadap kepentingan mahasiswa 

4) Aspek responsive (daya tanggap. 

5) Aspek reability (keandalan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam memberikan 

pertanyaan). 
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BAB II  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Waktu Kegiatan 

Instrumen dirancang sebelum monev dilakukan, kemudian disosialisasikan 

kepada GPM dan TPMJ yang ada di lingkungan Universitas Negeri Medan. Untuk 

memudahkan proses pelakasaan monev, monev dilakukan melalui google form yang 

disebar oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Tim Pengendali Mutu Jurusan 

(TPMJ) kepada seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Negeri Medan 

untuk menilai dosen yang mengajar pada setiap mata kuliah di setiap program studi. 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Monev RPS Semester GenapT.A.2020/2021. 

No. Kegiatan Maret April  Mei 

1. Penyusunan Instrumen Monev    

2. Asistensi dan perbaikan Instrumen Monev    

3. Pembuatan instrumen online    

4. Penunjukkan tim Monev oleh Rektor    

5. Persamaan persepsi GPM, TPMJ dan 

Prodi 

   

6. Pelaksanaan Monev    

7. Input dokumen oleh Prodi    

8. Analisis dokumen oleh GPM dan TPMJ    

9.  Pelaporan    

 

 

B. Metode Pengukuran 

Untuk pengukuran kepuasan pelayanan pelaksanaan Akademik yang dilaksanakan oleh 

dmahasiswa, memakai kriteria skor 1 s/d 4. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek berikut 

dengan cara mengklik angka (1-4) pada kolom skor. 1 = kurang, 2= cukup, 3 = baik dan 4= 

baik sekali. 
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C. Metode Pelaksanaan 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MONEV RPS 

Kegiatan 
Unit 

Waktu Dokumen 
Universitas/LPPMP GPM TPMJ/Jur/Prodi 

Surat 

Penugasan 

Monev untuk 

GPM dan 

TPMJ 

  

 

 2 Jam Surat 

penugasan tim 

monev GPM 

dan TPMJ 

Koodinasi 

dengan Prodi 

 

   2 jam Beritas acara 

koordinasi  

Input 

dokumen 

oleh Prodi 

 

   4 Hari Dok. Data isian 

Monev RPS 

diisi 

TPMJ/Prodi  

Rekapitulasi 

dokumen 

oleh GPM  

 

 

  1 Hari Daftar Ceklist 

Kesesuaian isi 

Borang dengan 

Dokumen  

Jika Data 

Isian sudah 

sesuai, GPM 

dan 

TPMJ/Prodi 

membuat 

berita acara 

pengumpulan 

dokumen 

   2 Hari Berita acara 

kelengkapan 

dokumen 

GPM 

melakukan 

analisis 

terhadap 

instrumen 

dan dokumen 

   4 hari Analisis 

dokumen 

Menyusun 

Laporan 

Monev 

 

  

 

 5 hari Laporan monev 

Mengirimkan  

laporan 

Monev Ke 

LPPMP dan 

Dekan FE 

   2 Jam Penyerahan 

laporan 

dokumen ke 

pimpinan 

3 

5 5 

7 7 

8 

9 

1 2 

6 

4 4 

9 
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BAB III  

EVALUASI HASIL MONITORING 

 

Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi Kepuasan Mahasiswa, instrument yang 

digunakan diujikan terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reabilitas instrumen monev yang akan digunakan. 

Selanjutnya setelah instrument dinyatakan valid tim pengendali mutu jurusan bersama GPM 

melakukan pengecekan terhadap dokumen Kepuasan Mahasiswa yang telah dikumpulkan 

lewat google. Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reabilitas instumen : 

Tabel Pengujian Validitas Instrumen Monev Kepuasan Mahasiswa 

 

 

 

 

Nomor 

Butir 
r hitung r table Validitas 

1 0,866 0,361 Valid 

2 0,908 0,361 Valid 

3 0,908 0,361 Valid 

4 0,842 0,361 Valid 

5 0,745 0,361 Valid 

6 0,908 0,361 Valid 

7 0,913 0,361 Valid 

8 0,843 0,361 Valid 

9 0,866 0,361 Valid 

10 0,838 0,361 Valid 

11 0,784 0,361 Valid 

12 0,908 0,361 Valid 

13 0,726 0,361 Valid 

14 0,913 0,361 Valid 

15 0,842 0,361 Valid 

16 0,838 0,361 Valid 

17 0,784 0,361 Valid 

18 0,843 0,361 Valid 

19 0,838 0,361 Valid 

20 0,745 0,361 Valid 

21 0,763 0,361 Valid 

22 0,810 0,361 Valid 

23 0,913 0,361 Valid 

24 0,842 0,361 Valid 
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Berdasarkan hasil output SPSS yang dapat dilihat pada table diatas, menunjukkan bahwa 

setiap item pernyataan diatas dinyatakan valid, karena rhitung > rtabel. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dalam Instrumen Monev Kepuasan Mahasiswa 

layak untuk digunakan sebagai penilaian responden. 

Dari perhitungan dengan program SPSS 24.0 for windows diperoleh reliabilitas dengan 

menggunakan uji Alpha Cronbach, dinyatakan hasilnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 24 butir item pernyataan dalam 

Instrumen Monev Kepuasan mahasiswa tersebut adalah reliabel, hal ini dapat dilihat dari nilai 

Alpha Cronbach’s > rtabel yaitu 0,979 > 0,361. 

Berdasarkan data yang masuk per tanggal 05 Agustus  Tahun 2021 pukul 18.00 WIB, 

telah terhimpun data dari prodi Manajemen  adapun data yang masuk adalah 326 responden. 

Data yang masuk merupakan hasil dari penyebaran link googe form oleh tim LPPMP 

Universitas kepada GPM Fakultasn dan TPMJ untuk melakukan monitoring dan evaluasi 

kepuasan mahasiswa. berikut deskripsi dari hasil monev yang dilakukan. 

 

 

Prodi Manajemen 

1. ASPEK TANGIBLE (PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS 

SARANA DAN PRASARANA  

1.A Fakultas mempunyai Ruang Baca yang lengkap 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.979 24 
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Diagram batang di atas menunjukkan bagaimana penilaian mahasiswa Prodi 

Manajemen terhadap ruang baca yang dimiliki fakultas ekonomi. Berdasarkan data 

menunjukkan bahwa terdapat 88% yang menyatakan sangat baik dalam 

kelengkapan ruang baca fakultas ekonomi, dan 12% yang menyatakan baik, 

terdapat 0% yang menyatakan cukup, dan 0% dari total responden yang 

menyatakan ruang baca difakultas ekonomi kurang lengkap. Berdasarkan data ini 

memberikan informasi bahwa sebagian besar responden di Prodi Manajemen 

menyatakan bahwa fakultas ekonomi sudah sangat baik bahkan dalam melengkapi 

ruang baca fakultas. 

 

1.B Ketersediaan buku referensi di perpustakaan dapat menunjang proses 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan data grafik diatas menunjukan bahwa 87% dari total responden di 

Prodi Manajemen, menyatakan bahwa ketersediaan buku referensi di 

perpustakaan fakultas ekonomi sudah sangat baik yang dapat menunjang proses 

pembelajaran berlangsung, selanjutanya dari total responden terdapat 13% yang 

menyatakan baik dalam hal ketersediaan buku referensi, kemudian terdapat 0% 

yang menyatakan cukup dan menyatakan kurangnya ketersediaan buku referensi 

di perpustakaan. Sehingga berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa sebagian 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

88

12
0 0

Fakultas mempunyai Ruang Baca yang lengkap

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

87

13
0 0

Ketersediaan buku referensi di perpustakaan dapat 
menunjang proses pembelajaran
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besar responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa fakultas ekonomi sudah 

sangat baik dalam menyediakan buku referensi yang ada diperpustakan fakultas. 

 

1.C Link referensi jurnal, buku, tersedia dan diinformasikan kepada mahasiswa. 

 

Diagram batang di atas menunjukkan bagaimana penilaian mahasiswa Prodi 

Manajemen terhadap ketersediaan link referensi jurnal dan buku serta informasi 

tentang refesensi yang digunakan. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 

82% yang menyatakan sangat baik dalam tersedianya informasi dan link referensi 

baik berupa jurnal dan buku, kemudian 18% yang menyatakan baik, terdapat 0% 

yang menyatakan cukup  dan yang menyatakan kurang dalam hal tersedianya Link 

referensi jurnal, buku, dan informasi terhadap mahasiswa. Berdasarkan data ini 

memberikan informasi bahwa sebagian besar responden di Prodi Manajemen 

menyatakan bahwa sudah sangat baik dalam hal menyediakan Link referensi baik 

berupa jurnal, buku, dan sudah diinformasikan kepada mahasiswa 

 

1.D Laboratorium yang dimiliki relevan dengan kebutuhan belajar mahasiswa. 

 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

82

18

0 0

Link referensi jurnal, buku, tersedia dan diinformasikan 
kepada mahasiswa

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

83

17
0 0

Laboratorium yang dimiliki relevan dengan kebutuhan 
belajar mahasiswa
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Diagram batang di atas menunjukkan tentang Laboratorium yang dimiliki 

apakah sudah relevan dengan kebutuhan belajar mahasiswa. Berdasarkan data 

menunjukkan bahwa terdapat 83% yang menyatakan sangat baik atau sangat 

relevan antara laboratorium yang dimiliki dengan kebutuhan belajar mahasiswa, 

kemudian terdapat 17% yang menyatakan baik/relevan dan 0% yang menyatakan 

cukup dan menyatakan kurang relevan antara laboratorium yang dimiliki dengan 

kebutuhan belajar mahasiswa. Berdasarkan data ini memberikan informasi bahwa 

sebagian besar responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa sudah sangat 

baik dalam hal menyediakan Laboratorium yang dimiliki apakah sudah relevan 

dengan kebutuhan belajar mahasiswa. 

 

1.E Dalam pembelajaran daring mahasiswa mendapat fasilitas kuota dari 

Kemendikbud 

 

Diagram batang di atas menunjukkan penilaian responden terhadap fasilitas 

kuota yang diberikan kemendikbud dalam proses pembelajaran daring. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 86% dari total responden yang 

menyatakan sangat baik diperoleh, 14% menyatakan baik, kemudian 0% 

menyatakan kuota yang diberikan kemendikbud cukup untuk digunakan dalam 

pembelajaran daring dan 0% dari total responden yang menyatakan kuota yang 

diberikan kemendikbud kurang untuk digunakan dalam pembelajaran daring. 

Sehingga berdasarkan data memberikan informasi bahwa Sebagian besar 

responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa kuota yang diberikan 

kemendikbud sudah sangat baik.  

 

 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

86

14
0 0

Dalam pembelajaran daring mahasiswa mendapat fasilitas 
kuota dari Kemendikbud
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2. ASPEK ASSURANCE (PELAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN 

KETENTUAN) 

2.A Tersedianya dosen pembimbing akademik 

 

 Berdasarkan data grafik batang di atas, yang menunjukkan tersedianya dosen 

pembimbing akademik di Prodi Manajemen fakultas ekonomi. Bahwa terdapat 

92% yang menyatakn sangat baik dalam hal tersedianya pembimbing akademik, 

kemudian terdapat 8% yang menyatakan penyediaan dosen pembimbing 

akademik baik dilakukan, dan 0% yang menyatakan cukup serta yang 

menyatakan kurang baik dalam penyediaan dosen pembimbing akademik. 

Sehingga berdasarkan data ini memberikan informasi bahwa sebagian besar di 

Prodi Manajemen sudah sangat baik dilakukan hanya perlu lebih memaksimalkan 

dalam menyediakan dosen pembimbing akademik, hal ini dimaksud supaya 

mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi akademik.  

 

2.B Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik terkait 

dengan pengambilan mata kuliah, tugas akhir  

 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

92

8
0 0

Tersedianya dosen pembimbing akademik 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

82

18
0 0

Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan 
pembimbing akademik terkait dengan pengambilan mata 

kuliah, tugas akhir
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 Diagram batang diatas merupakan penilaian responden mengenai bagaimana 

mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik terkait 

dengan pengambilan mata kuliah, tugas akhir. Berdasarkan data menunjukkan 

bahwa 82% dari total responden menilai mahasiswa dapat melakukan konsultasi 

dengan sangat baik kepada pembimbing akademik terkait dengan pengambilan 

mata kuliah, tugas akhir, kemudian 18% menyatakan konsultasi dilakukan 

dengan baik. Kemudian terdapat 0% yang menyatakan cukup yang menyatakan 

kurang baik dalam hal kesempatan mahasiswa dalam melakukan konsultasi 

dengan pembimbing akademin terkait dengan pengambilan mata kuliah, tugas 

akhir. Jika dilihat berdasarkan data, dapat diambil kesimpulan bahwa di Prodi 

Manajemen sudah sangat baik dilakukan bahwa Mahasiswa dapat melakukan 

konsultasi dengan pembimbing akademik terkait dengan pengambilan mata 

kuliah, tugas akhir.  

 

2.C Program studi menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk berkonsultasi  

 

 Diagram batang diatas menunjukkan bagaimana program studi (Prodi) dalam 

hal menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk melakukan konsultasi. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa 74% dari total responden yang 

menyatakan bahwa program studi sudah sangat baik dalam menyediakan waktu 

bagi mahasiswa untuk melakukan konsultasi, kemudian terdapat 26% yang 

menyatakan baik, dan 0% yang menyatakan cukup dan yang menyatakan bahwa 

program studi kurang memberikan mahasiswa waktu untuk berkonsultasi. 

Sehingga berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa program studi sudah baik dalam hal memberikan mahasiswa 

waktu untuk melakukan konsultasi. 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

74

26

0 0

Program studi menyedaiakan waktu bagi mahasiswa 
untuk berkonsultasi
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2.D Layanan yang santun diberikan oleh Staf administrasi akademik di jurusan  

 

 Berdasarkan data grafik di atas menunjukkan bahwa di Prodi Manajemen 

terdapat 73% dari total responden yang menyatakan bahwa layanan yang santun 

diberikan oleh staf administrasi akademik di jurusan dilakukan dengan sangat 

baik, kemudian 27% menyatakan dilakukan dengan baik, dan terdapat 0% yang 

menyatakan cukup dan yang menyatakan bahwa kurangnya layanan yang santun, 

yang diberikan oleh staf administrasi akademik di jurusan. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa layanan yang santun diberikan oleh staf administrasi 

akademik di jurusan dilakukan dengan sangat baik. 

 

2.E Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar kode etik 

 

 Diagram batang di atas merupakan penilaian akan sanksi akademik yang 

diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar kode etik, berdasarkan data 

menunjukkan bahwa 77% menyatakan bahwa sanksi yang diberikan sudah sangat 

baik diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar kode etik, kemudian 23%  

dari total responden yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan sudah baik 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

73

27

0 0

Layanan yang santun diberikan oleh Staf administrasi 
akademik di jurusan

Baik Cukup Kurang baik Total

77

23

0 0

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah 
melanggar kode etik
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diberikan, 0% dari total responden yang menyatakan bahwa sanksi yang 

diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar kode etik sudah cukup 

diberikan, begitu juga terdapat 0% dari total responden yang menyatakan kurang. 

Sehingga berdasarkan data dapat memberikan informasi bahwa sanksi yang 

diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar kode etik sudah sangat baik 

dilakukan. 

 

3. ASPEK EMPHATHY (KEPEDULIAN TERHADAP KEPENTINGAN MAHASISWA 

3.A Ada kepedulian Ketua program studi dalam mengatasi permasalahan akademik 

mahasiswa 

 

 Diagram batang diatas menunjukkan kepudulian ketua program Prodi dalam 

mengatasi permasalahan akademik mahasiswa. Berdasarkan data 75% dari total 

responden menyatakan bahwa kepudulian ketua program Prodi sangat baik dalam 

mengatasi permasalahan akademik mahasiswa, 25% dari total responden 

menyatakan bahwa kepudulian ketua program Prodi dalam mengatasi 

permasalahan akademik mahasiswa sudah baik dilakukan, kemudian 0% 

menyatakan cukup  dan kurang dalam mengatasi permasalahan akademik 

mahasiswa. Berdasarkan data memberikan informasi bahwa kepedulian ketua 

program Prodi sudah sangat baik dilakukan dalam mengatasi permasalahan 

akademik mahasiswa. 

 

3.B Ketua program studi memonitoring proses akademik mahasiswa melalui dosen 

Pembimbing Akademik 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

75

25

0 0

Ada kepedulian Ketua program studi dalam mengatasi 
permasalahan akademik mahasiswa)
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 Data di atas menunjukkan penilaian mahasiwa Prodi Manajemen terhadap 

bagaiaman ketua program studi dalam memonitoring proses akademik 

mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik. Berdasarkan data 

menunjukkan bahwa terdapat 75% dari total responden yang menyatakan bahwa 

Ketua program studi sudah sangat baik dalam memonitoring proses akademik 

mahasiswa yang dilakukan melalui dosen Pembimbing Akademik. Kemudian 

terdapat 25% yang menyatakan bahwa ketua Prodi sudah baik melakukan 

monitoring. 0% menyatakan cukup dan menyatakan kurang. Sehingga 

berdasarkan data memberikan informasi bahwa Ketua program studi di Prodi 

Manajemen sangat baik dalam hal memonitoring proses akademik mahasiswa. 

 

3.C Informasi beasiswa diumumkan secara terbuka 

 

 Diagram batang di atas menunjukkan bagaimana informasi beasiswa di Prodi 

Manajemen telah diumumkan secara terbuka. Berdasarkan data menunjukkan 

bahwa 68% dari total responden menilai bahwa informasi beasiswa telah sangat 

baik diumumkan secara terbuka, 32% menyatakan sudah baik dilakukan, 0% 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

75

25

0 0

Ketua program studi memonitoring proses akademik 
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

68

32

0 0

Informasi beasiswa diumumkan secara terbuka
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menyatakan cukup dan terdapat 0% dari total responden yang menyatakan bahwa 

informasi beasiswa yang diberikan kurang diinformasikan secara terbuka. 

Meskipun demikian berdasarkan data dapat kesimpulan bahwa beasiswa telah 

diiformasikan secara terbuka dengan sangat baik. 

 

3.D Proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan 

 

 Diagram batang diatas menunjukkan tentang bagaimana proses seleksi 

penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan, berdasarkan data terdapat 65% 

dari total responden yang menyatakan bahwa proses seleksi penerimaan beasiswa 

dilakukan dengan sangat baik secara transparan. 35% menyatakan bahwa proses 

seleksi penerimaan beasiswa dilakukan dengan baik secara transparan, kemudian 

terdapat 0% dari total responden yang menyatakan cukup dan 0% yang 

menyatakan kurang. Sehingga berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa 

proses seleksi penerimaan beasiswa di Prodi Manajemen telah dilakukan dengan 

sangat baik secara transparan. 

 

3.E Fakultas memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui Senat Mahasiswa, 

Badan Perwakilan Mahasiswa, UKM, dan himpunan jurusan 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

65

35

0 0

Proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara 
transparan
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 Berdasarkan data diatas menunjukkan bagaimana fakultas ekonomi dalam 

memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui senat mahasiswa, badan 

perwakilan mahasiswa, UKM dan himpunan jurusan. Berdasarkan data terdapat 

81% yang menyatakan bahwa bahwa fakultas ekonomi sudah sangat baik dalam 

memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa, kemudian terdapat 19% yang 

menyatakan sudah baik, 0% yang menyatakan cukup dan yang menyatakan 

fakultas ekonomi kurang dalam memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa. Secara 

garis besar berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa fakultas ekonomi sudah 

sangat baik dalam memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui senat 

mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa, UKM dan himpunan jurusan. 

 

4. ASPEK RESPONSIVE (DAYA TANGGAP) 

4.A Program studi memberikan informasi akademik dan non akademik kepada 

mahasiswa  

 

 Diagram batang diatas menunjukkan tentang bagaimana Program studi 

memberikan informasi akademik dan non akademik kepada mahasiswa, 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

81

19
0 0

Fakultas memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui 
Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, UKM, 

dan himpunan jurusan

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

43
48

7
2

Program studi memberikan informasi akademik dan non 
akademik kepada mahasiswa)
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berdasarkan data terdapat 43% dari total responden yang menyatakan Program 

studi memberikan informasi akademik dan non akademik kepada mahasiswa 

dengan sangat baik. Kemudian 48% menyatakan bahwa Program studi 

memberikan informasi dengan baik, kemudian terdapat 7% dari total responden 

yang menyatakan cukup dan 2% yang menyatakan kurang. Sehingga 

berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa Program studi Manajemen telah 

memberikan informasi akademik dan non akademik kepada mahasiswa dengan 

baik. 

 

4.B Program studi membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki 

permasalahan akademik. 

 

Diagram batang di atas menunjukkan bagaimana penilaian mahasiswa 

Prodi Manajemen apakah Program studi membuka layanan pengaduan bagi 

mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik. Berdasarkan data 

menunjukkan bahwa terdapat 79% yang menyatakan Program studi membuka 

layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik 

dengan sangat baik, kemudian 21% yang menyatakan baik, terdapat 0% yang 

menyatakan cukup dan yang menyatakan Program studi kurang dalam hal 

membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan 

akademik. Berdasarkan data ini memberikan informasi bahwa sebagian besar 

responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa Program studi Manajemen 

sudah sangat baik dalam hal membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa 

yang memiliki permasalahan akademik. 

 

4.C Program studi berusaha memberikan respon positif setiap pengaduan bidang 

akademik mahasiswa. 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

79

21
0 0

Program studi membuka layanan pengaduan bagi 
mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik. 
pembimbing akademik terkait dengan pengambilan 

mata kuliah
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 Berdasarkan data grafik diatas menunjukan bahwa terdapat 81% dari total 

responden di Prodi Manajemen, yang menyatakan bahwa Program studi sudah 

berusaha sangat baik dalam memberikan respon positif disetiap pengaduan 

bidang akademik mahasiswa, selanjutanya dari total responden terdapat 19% 

yang menyatakan baik dalam hal Program studi Manajemen memberikan 

respon positif disetiap pengaduan bidang akademik mahasiswa, kemudian 

terdapat 0% yang menyatakan cukup dan yang menyatakan kurangnya 

kemampuan Program studi memberikan respon positif terhadap pengaduan 

bidang akademik mahasiswa. Sehingga berdasarkan data dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa 

Program studi sudah sangat baik dalam hal memberikan respon positif 

terhadap setiap pengaduan bidang akademik mahasiswa. 

 

4.D Penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan organisasi 

kemahasiswaan dilaporkan secara transparan 

 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

81

19

0 0

Program studi berusaha memberikan respon positif 
setiap pengaduan bidang akademik mahasiswa untuk 

berkonsultasi

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

77

21

0 0

Penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan 
organisasi kemahasiswaan dilaporkan secara transparan
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Diagram batang di atas menunjukkan tentang penilaian responden 

terhadap penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan organisasi 

kemahasiswaan dilaporkan secara transparan. Berdasarka data menunjukkan 

bahwa terdapat 77% dari total responden yang menyatakan bahwa Penggunaan 

anggaran dalam kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan sudah 

sangat baik dilaporkan secara transparan, kemudian terdapat 21% yang 

menyatakan sudah baik dilaporkan secara transparan dan 0% yang menyatakan 

cukup dan yang menyatakan bahwa Penggunaan anggaran dalam kegiatan 

yang dilakukan organisasi kemahasiswaan masih kurang baik dilaporkan 

secara transparan. Sehingga berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa penilaian 

responden terhadap penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan 

organisasi kemahasiswaan dilaporkan secara transparan dengan sangat baik. 

 

5. ASPEK REABILITY (KEANDALAN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN 

PENGELOLA DALAM MEMBERIKAN PERTANYAAN) 

5.A Penjelasan Materi perkuliahan dikaitkan dengan profile lulusan 

 

Data di atas menunjukkan penilaian mahasiwa Prodi Manajemen terhadap 

bagaiaman Penjelasan Materi perkuliahan dikaitkan dengan profile lulusan. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 84% dari total responden yang 

menyatakan bahwa Penjelasan Materi perkuliahan sudah sangat baik dalam hal 

keterkaitan dengan profile lulusan. Kemudian terdapat 16% yang menyatakan 

bahwa materi pembelajaran telah baik dijelaskan dengan keterkaitan pada profile 

lulusan. 0% menyatakan cukup dan yang menyatakan kurang. Sehingga 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

84

16

0 0

Penjelasan Materi perkuliahan dikaitkan dengan profile 
lulusan
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berdasarkan data memberikan informasi bahwa Penjelasan Materi perkuliahan 

yang dijelaskan sudah sangat baik berkaitan dengan profile lulusan. 

5.B Materi kuliah sesuai dengan kontrak kuliah yang disampaikan pada awal 

perkuliahan 

 

Diagram batang diatas menunjukkan penilaian terhadap materi perkuliahan 

apakah sesuai dengan kontrak kuliah yang disampaikan pada awal perkuliahan. 

Berdasarkan data, terdapat 55% dari total responden yang menyatakan bahwa 

Materi kuliah sudah sangat baik dalam hal kesesuaian dengan kontrak kuliah 

yang disampaikan pada awal perkuliahan. 42% dari total responden menyatakan 

bahwa Materi kuliah sudah baik dalam hal kesesuaian dengan kontrak kuliah, 

kemudian 2% menyatakan cukup. Namun masih terdapat 1% yang menyatakan 

Materi kuliah kurang sesuai dengan kontrak kuliah yang disampaikan pada awal 

perkuliahan. Sehingga berdasarkan data memberikan informasi bahwa Materi 

kuliah sudah sangat baik dalam hal kesesuaian dengan kontrak kuliah yang 

disampaikan pada awal perkuliahan. 

 

5.C Kemampuan dosen dalam memberikan motivasi atau membangkitkan minat 

belajar untuk berkonsultasi 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

55

42

2 1

Materi kuliah sesuai dengan kontrak kuliah yang 
disampaikan pada awal perkuliahan
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Berdasarkan data grafik diatas menunjukan bahwa terdapat 83% dari total 

responden di Prodi Manajemen, yang menyatakan bahwa Kemampuan dosen 

dalam memberikan motivasi atau membangkitkan minat belajar dengan sangat 

baik, selanjutanya dari total responden terdapat 17% yang menyatakan bahwa 

dosen memiliki kemampuan dengan baik dalam hal memberikan motivasi atau 

membangkitkan minat belajar, terdapat 0% yang menyatakan cukup  dan yang 

menyatakan bahwa dosen kurang memiliki kemampuan dalam hal memberikan 

motivasi atau membangkitkan minat belajar. Sehingga berdasarkan data dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden di Prodi Manajemen menyatakan 

bahwa dosen memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal memberikan 

motivasi atau membangkitkan minat belajar. 

 

5.D Dosen dalam memberikan kesempatan bertanya baik di kelas maupun di luar 

kelas bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan 

 

Diagram batang di atas menunjukkan penilaian responden terhadap Dosen 

dalam memberikan kesempatan bertanya baik di kelas maupun di luar kelas 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

83

17

0 0

Kemampuan dosen dalam memberikan motivasi atau 
membangkitkan minat belajar untuk berkonsultasi

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

83

17
0 0

Dosen dalam memberikan kesempatan bertanya baik di 
kelas maupun di luar kelas bersifat obyektif tanpa 

memandang suku, agama, ras dan golongan
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bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Berdasarkan 

data menunjukkan bahwa terdapat 83% dari total responden yang menyatakan 

sangat baik, 17% menyatakan baik, kemudian 0% menyatakan cukup dan yang 

menyatakan Dosen kurang dalam memberikan kesempatan bertanya baik di kelas 

maupun di luar kelas bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan 

golongan. Sehingga berdasarkan data memberikan informasi bahwa Sebagian 

besar responden di Prodi Manajemen menyatakan bahwa dosen sudah sangat baik 

dalam hal memberikan kesempatan bertanya baik di kelas maupun di luar kelas 

bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. 

 

5.E Staf akademik mempunyai kemampuan untuk melayani kepentingan mahasiswa 

 

Data di atas menunjukkan penilaian mahasiwa Prodi Manajemen terhadap 

kemampuan staf akademik dalam hal melayani kepentingan mahasiswa. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 35% dari total responden yang 

menyatakan bahwa staf akademik memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

hal melayani mahasiswa. Kemudian terdapat 57% yang menyatakan bahwa staf 

akdemik memiliki kemampuan yang baik dalam hal melayani mahasiswa. 7% 

menyatakan staf akademik memiliki kemampuan yang cukup dalam hal melayani 

mahasiswa. Namun masih terdapat 2% yang menyatakan staf akdemik kurang 

memiliki kemampuan dalam hal melayani mahasiswa. Sehingga berdasarkan data 

memberikan informasi bahwa secara garis besar bahwa staf akdemik memiliki 

kemampuan yang baik dalam hal melayani mahasiswa. 

 

 

Sangat baik Baik Cukup Kurang baik

35

57

7
2

Staf akademik mempunyai kemampuan untuk melayani 
kepentingan mahasiswa
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Diagram batang di atas menunjukkan bagaimana penilaian mahasiswa di 

Prodi Manajemen mengenai keandalan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola 

dalam memberikan pertanyaan atau penilaian terhadap Aspek Reability. Penilaian 

aspek Reability ini didasarkan pada 5 poin penilaian sebelumnya yang dapat dilihat 

pada grafik 5A–5E, yang diperoleh dari nilai rata rata ke lima point tersebut. 

Berdasarkan data dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa responden di Prodi 

Manajemen 83,6% menyatakan bahwa Aspek Reability dilakukan dengan sangat 

baik, kemudian 16,4% menyatakan baik dilakukan, terdapat 0% yang menyatakan 

cukup dan yang menyatakan bahwa kurangnya Aspek Reability atau daya tangkap 

Prodi terhadap mahasiswa. Sehingga secara garis besar berdasarkan data 

memberikan informasi bahwa keandalan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola 

dalam memberikan pertanyaan (Aspek Reability) telah dilakukan dengan sangat 

baik. 
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BAB III  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

a. ASPEK TANGIBLE (PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS 

SARANA DAN PRASARANA  

1. Fakultas mempunyai Ruang Baca yang lengkap 

Berdasarkan data ini memberikan informasi bahwa sebagian besar responden di 

Fakultas Ekonomi menyatakan bahwa fakultas ekonomi sudah sangat baik dalam 

melengkapi ruang baca di fakultas.  

2. Ketersediaan buku referensi di perpustakaan dapat menunjang proses pembelajaran 

Berdasarkan data yang di himpun dari responden bahwa sebagian besar responden 

di Fakultas Ekonomi menyatakan bahwa fakultas ekonomi sudah sangat baik dalam 

menyediakan buku referensi yang ada diperpustakan fakultas. 

3. Link referensi jurnal, buku, tersedia dan diinformasikan kepada mahasiswa 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebesar respoden meyatakan sangat baik dan 

baik. 

4. Laboratorium yang dimiliki relevan dengan kebutuhan belajar mahasiswa. 

Responden menyatakan sebagian besar menyatakan sangat baik dan baik  atau 

sangat relevan dan relevan antara laboratorium yang dimiliki dengan kebutuhan 

belajar mahasiswa. 

5. Dalam pembelajaran daring mahasiswa mendapat fasilitas kuota dari Kemendikbud 

Sebagian besar responden di Fakultas Ekonomi menyatakan bahwa kuota yang 

diberikan kemendikbud sudah sangat baik.  

 

b. ASPEK ASSURANCE (PELAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN 

KETENTUAN) 

1. Tersedianya dosen pembimbing akademik 

Bahwa terdapat 92% yang menyatakn sangat baik dalam hal tersedianya pembimbing 

akademik, kemudian terdapat 8% yang menyatakan penyediaan dosen pembimbing 

akademik baik dilakukan. Sehingga berdasarkan data ini memberikan informasi 

bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa Fakultas Ekonomi sudah sangat 

baik dalam menyediakan dosen pembimbing akademik.  
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2. Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik terkait 

dengan pengambilan mata kuliah, tugas akhir  

82% dari total responden menilai mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan 

sangat baik kepada pembimbing akademik terkait dengan pengambilan mata kuliah, 

tugas akhir, kemudian 18% menyatakan konsultasi dilakukan dengan baik. Jika 

dilihat berdasarkan data, dapat diambil kesimpulan bahwa di Fakultas Ekonomi 

sudah sangat baik dilakukan bahwa Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan 

pembimbing akademik terkait dengan pengambilan mata kuliah, tugas akhir.  

3. Program studi menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk berkonsultasi  

Berdasarkan data yang diperoleh disimpulkan bahwa sebagaian besar responden 

menyatakan bahwa program studi sudah sangat baik dalam hal memberikan 

mahasiswa waktu untuk melakukan konsultasi. 

4. Layanan yang santun diberikan oleh Staf administrasi akademik di Fakultas  

Layanan yang diberikan oleh staf administrasi di Fakultas Ekonomi terdapat 73% dari 

total responden yang menyatakan bahwa layanan yang santun diberikan oleh staf 

administrasi akademik di Fakultas dilakukan dengan sangat baik, kemudian 27% 

menyatakan dilakukan dengan baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

layanan yang diberikan oleh staf administrasi akademik di Fakultas Ekonomi 

dilakukan dengan sangat baik. Kemudian berdasarkan data juga memberikan 

informasi perlunya memaksimalkan layanan yang diberikan Staf administrasi 

akademik di Fakultas kepada setiap mahasiswa. 

5. Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar kode etik 

Berdasarkan data dapat memberikan informasi bahwa sanksi yang diberikan kepada 

mahasiswa yang telah melanggar kode etik sudah sangat baik dilakukan. 

6. Secara keseluruhan di Fakultas Ekonomi penilaian terhadap Aspek Assurance 

didasarkan pada 5 poin penilaian sebelumnya yang dapat dilihat pada grafik 2A–2E 

yang diperoleh dari nilai rata rata ke lima point sebelumnya. Berdasarkan data dari ke 

5 poin yang dinilai, menunjukkan dalam aspek assurance bahwa terdapat 79,6% yang 

menyatakan bahwa Aspek Assurande dilakukan dengan sangat baik, kemudian 20,4% 

menyatakan baik dilakukan. Sehingga secara garis besar berdasarkan data 

memberikan kesimpulan bahwa Aspek Assurance telah sangat baik dilakukan. 
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c. ASPEK EMPHATHY (KEPEDULIAN TERHADAP KEPENTINGAN 

MAHASISWA 

1. Ada kepedulian Ketua program studi dalam mengatasi permasalahan akademik 

mahasiswa 

Berdasarkan data memberikan informasi bahwa kepudulian ketua program Prodi 

sudah sangat baik dilakukan di Fakultas Ekonomi dalam hal mengatasi permasalahan 

akademik mahasiswa. 

2. Ketua program studi memonitoring proses akademik mahasiswa melalui dosen 

Pembimbing Akademik 

Berdasarkan penilaian responden memberikan informasi bahwa Ketua program studi 

di Fakultas Ekonomi telah sangat baik dalam hal memonitoring proses akademik 

mahasiswa. 

3. Informasi beasiswa diumumkan secara terbuka 

Informasi beasiswa di Fakultas Ekonomi telah diumumkan secara terbuka. 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa 68% dari total responden menilai bahwa 

informasi beasiswa telah sangat baik diumumkan secara terbuka, 38% menyatakan 

sudah baik dilakukan.  

4. Proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan 

Penilaian responden terhadap proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara 

transparan, berdasarkan data terdapat 65% dari total responden yang menyatakan 

bahwa proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan dengan sangat baik secara 

transparan. 35% menyatakan bahwa proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan 

dengan baik secara transparan. Sehingga berdasarkan data diatas menggambarkan 

bahwa proses seleksi penerimaan beasiswa di Fakultas Ekonomi telah dilakukan 

dengan sangat baik secara transparan. 

5. Fakultas memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui Senat Mahasiswa, Badan 

Perwakilan Mahasiswa, UKM, dan himpunan Fakultas 

Berdasarkan data menunjukkan bagaimana fakultas ekonomi dalam memfasilitasi 

minat dan bakat mahasiswa melalui senat mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa, 

UKM dan himpunan Fakultas. Berdasarkan data terdapat 81% yang menyatakan 

bahwa bahwa fakultas ekonomi sudah sangat baik dalam memfasilitasi minat dan 

bakat mahasiswa, kemudian terdapat 19% yang menyatakan sudah baik. Secara garis 

besar berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa fakultas ekonomi sudah sangat baik 
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dilakukan dalam hal memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui senat 

mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa, UKM dan himpunan Fakultas. 

6. Penilaian aspek Emphathy ini didasarkan pada 5 poin penilaian sebelumnya yang 

dapat dilihat pada grafik 3A–3E, yang diperoleh dari nilai rata rata ke lima point 

tersebut. Berdasarkan nilai rata-rata 5 poin, menunjukkan bahwa responden di 

Fakultas Ekonomi 72,7% menyatakan bahwa Aspek Emphathy dilakukan dengan 

sangat baik, kemudian 27,3% menyatakan baik dilakukan. Sehingga berdasarkan data 

dapat disimpulkan bahwa Aspek Emphathy atau penilaian mahasiswa terhadap 

kepedulian Fakultas Ekonomi kepada kepentingan mahasiswa telah dilakukan dengan 

sangat baik. 

 

 

D. ASPEK RESPONSIVE (DAYA TANGGAP) 

1. Program studi memberikan informasi akademik dan non akademik kepada 

mahasiswa  

Responden menilai prodi telah membeikan informasi sangat baik terdapat 43% dari 

total responden memberikan informasi akademik dan non akademik kepada 

mahasiswa dengan sangat baik. Kemudian 48% menyatakan bahwa Program studi 

memberikan informasi dengan baik, kemudian terdapat 7% dari total responden yang 

menyatakan cukup dan 2%yang menyatakan kurang.  

2. Program studi membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki 

permasalahan akademik. 

79% responden yang menyatakan Program studi di Fakultas Ekonomi, telah 

membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan 

akademik dengan sangat baik, kemudian 21% yang menyatakan baik. Berdasarkan 

data ini memberikan informasi bahwa sebagian besar responden di Fakultas Ekonomi 

menyatakan bahwa Program studi di Fakultas Ekonomi sudah dilakukan dengan 

sangat baik dalam hal membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki 

permasalahan akademik. 

3. Program studi berusaha memberikan respon positif setiap pengaduan bidang 

akademik mahasiswa 
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Sebagian besar responden di Fakultas Ekonomi menyatakan bahwa Program studi 

sudah sangat baik dalam hal memberikan respon positif terhadap setiap pengaduan 

bidang akademik mahasiswa. 

4. Penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan 

dilaporkan secara transparan 

Penilaian responden terhadap penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan 

organisasi kemahasiswaan dilaporkan secara transparan menunjukkan bahwa 

terdapat 77% dari total responden yang menyatakan bahwa Penggunaan anggaran 

dalam kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan sudah sangat baik 

dilaporkan secara transparan, kemudian terdapat 21% yang menyatakan sudah baik 

dilaporkan secara transparan. Sehingga berdasarkan data menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden di Fakultas Ekonomi menyatakan bahwa Penggunaan 

anggaran dalam kegiatan yang dilakukan organisasi kemahasiswaan sudah sangat 

baik dilaporkan secara transparan. 

5. Penilaian mahasiswa di Fakultas Ekonomi mengenai daya tangkap atau penilaian 

terhadap Aspek Responsive. Penilaian aspek Responsive ini didasarkan pada 4 poin 

penilaian sebelumnya yang dapat dilihat pada grafik 4A – 4D, yang diperoleh dari 

nilai rata rata ke empat point tersebut. Berdasarkan data dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa responden di Fakultas Ekonomi 79,5% menyatakan bahwa 

Aspek Responsive dilakukan dengan sangat baik, kemudian 20,5% menyatakan baik 

dilakukan. Sehingga secara garis besar berdasarkan data memberikan Informasi 

bahwa Aspek Responsive telah sangat baik dilakukan. 

 

F. ASPEK REABILITY (KEANDALAN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN 

PENGELOLA DALAM MEMBERIKAN PERTANYAAN) 

1. Penjelasan Materi perkuliahan dikaitkan dengan profile lulusan 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat 84% dari total responden yang 

menyatakan bahwa Penjelasan Materi perkuliahan sudah sangat baik dalam hal 

keterkaitan dengan profile lulusan. Kemudian terdapat 16% yang menyatakan bahwa 

materi pembelajaran telah baik dijelaskan dengan keterkaitan pada profile lulusan. 

Sehingga berdasarkan data memberikan informasi bahwa Materi perkuliahan sudah 

dijelaskan dengan sangat baik dan berkaitan dengan profile lulusan. 

2. Materi kuliah sesuai dengan kontrak kuliah yang disampaikan pada awal perkuliahan 
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Berdasarkan penilaian responden bahwa Materi kuliah sudah sangat baik dalam hal 

kesesuaian dengan kontrak kuliah yang disampaikan pada awal perkuliahan.  

3. Dosen dalam memberikan kesempatan bertanya baik di kelas maupun di luar kelas 

bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan 

Sebagian besar responden di Fakultas Ekonomi menyatakan bahwa dosen sudah 

sangat baik dalam hal memberikan kesempatan bertanya baik di kelas maupun di luar 

kelas dalam bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. 

4. Staf akademik mempunyai kemampuan untuk melayani kepentingan mahasiswa 

Berdasarkan penilaian responden memberikan informasi bahwa secara garis besar 

bahwa staf akdemik memiliki kemampuan yang baik dalam hal melayani mahasiswa. 

5. Penilaian aspek Reability ini didasarkan pada 5 poin penilaian sebelumnya yang dapat 

dilihat pada grafik 5A–5E, yang diperoleh dari nilai rata rata ke lima point tersebut. 

Berdasarkan data dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa responden di Fakultas 

Ekonomi 83,6% menyatakan bahwa Aspek Reability dilakukan dengan sangat baik, 

kemudian 16,4% menyatakan baik dilakukan. Sehingga secara garis besar berdasarkan 

data memberikan kesimpulan bahwa keandalan dosen, tenaga kependidikan dan 

pengelola dalam memberikan pertanyaan (Aspek Reability) telah sangat baik 

dilakukan di Fakultas Ekonomi. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Meningkatkan pelayanan secara online kepada mahasiswa, baik konsultasi akademik 

maupun dalam pengumpulan tugas. Meningkatkan Kemampuan dosen dalam 

memberikan motivasi atau membangkitkan minat belajar. Memberikan Pelatihan 

peningkatan kompetensi dosen, pelatihan pelayanan prima bagi tendik 

2. Program studi membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang memiliki 

permasalahan akademik melalui media sosial. Program studi harus memberikan 

respon positif setiap pengaduan bidang akademik mahasiswa. Melakukan monitoring 

dan evaluasi secara rutin agar kinerja yang telah tercapai dapat ditingkatkan 

3. Kecepatan dan kemudahan pelayanan perlu dibarengi keramahan dalam melayani 

mahasiswa. Peningkatan intensitas kegiatan, sosialisasi dan desiminasi tentang standar 

layanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku 

4. Laboratorium yang dimiliki wajib relevan dengan kebutuhan belajar mahasiswa. Link 

referensi jurnal, buku, tersedia dan diinformasikan kepada mahasiswa. 

 



 

31 
 

 

 

Medan,  Agustus 2021 

 

Disusun Oleh: 

 

Ketua GPM FE Unimed     Sekretaris GPM FE Unimed 

 

Deni Adriani,S.Pd.,M.Pd.     Aprinawati,SE.,MM. 

NIP. 198312272014042002     NIP.197704242003122004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 

 

LAMPIRAN 1 : INSTRUMEN MONEV KEPUASAN MAHASISWA 

SEMESTER GENAP 2020/2021 

PETUNJUK 

1. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa 
terhadap proses pendidikan tahun akademik 2020/2021 pada Program Studi selama 
anda melaksanakan studi. (buatkan pilihan prodi-nya). 

2. Partisipasi saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar artinya 
bagi Program Studi untuk mendapatkan masukan yang akurat dalam rangka 
perbaikan dan meningkatan Proses Pendidikan pada tahun-tahun yang akan datang. 

3. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur 
kualitas proses pendidikan yang terdiri dari : (1) Reliability, (2) Responsiveness, (3) 
Assurance, (4) Empathy, (5) Tangible pada dosen, tenaga kependidikan dan 
pengelola. 

4. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara memberi tanda silang 
pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 
1 : Kurang ( K ) 
2 : Cukup ( C ) 
3 : Baik ( B ) 
4 : Sangat Baik ( SB ) 
 
Jurusan :  

Prodi  :   

o Pendidikan Ekonomi 

o Pendidikan Bisnis 
o Pendidikan Administrasi Perkantoran\ 

o Ilmu Ekonomi 

o Pendidikan Akuntansi 
o Akuntansi 

o Manajemen 

o Kewirausahaan 
o Bisnis Digital 

 

NO ASPEK YANG DI UKUR 1 2 3 4 

 A. ASPEK TANGILE (PENILAIAN MAHASISWA TERHADAP KUALITAS 
SARANA DAN PRASARANA 

    

1 Fakultas mempunyai Ruang Baca yang lengkap     

2 Ketersediaan buku referensi di perpustakaan dapat menunjang proses 
pembelajaran 

    

3 Link referensi jurnal, buku, tersedia dan diinformasikan kepada 
mahasiswa 

    

4 Laboratorium yang dimiliki relevan dengan kebutuhan belajar     
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mahasiswa 

5 Dalam pembelajaran daring mahasiswa mendapat fasilitas kuota dari 
Kemendikbud  

    

 B. ASPEK ASSURANCE (PELAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN 
KETENTUAN) 

    

6 Tersedianyan dosen pembimbing akademik     

7 Mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik 
terkait dengan pengambilan mata kuliah, tugas akhir  

    

8 Program studi menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk berkonsultasi      

9 Layanan yang santun diberikan oleh Staf administrasi akademik di 
jurusan  

    

10 Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah melanggar 
kode eti 

    

 C. ASPEK EMPHATHY (KEPEDULIAN TERHADAP KEPENTINGAN 
MAHASISWA) 

    

11 Ada kepedulian Ketua program studi dalam mengatasi permasalahan 
akademik mahasiswa 

    

12 Ketua program studi memonitoring proses akademik mahasiswa melalui 
dosen Pembimbing Akademik 

    

13 Informasi beasiswa diumumkan secara terbuka     

14 Proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan     

15 Fakultas memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa melalui Senat 
Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, UKM, dan himpunan jurusan 

    

 D. ASPEK RESPONSIVE (DAYA TANGGAP)     

16 Program studi memberikan informasi akademik dan non akademik 
kepada mahasiswa  

    

17 Program studi membuka layanan pengaduan bagi mahasiswa yang 
memiliki permasalahan akademik. 

    

18 Program studi berusaha memberikan respon positif setiap pengaduan 
bidang akademik mahasiswa  

    

19 Penggunaan anggaran dalam kegiatan yang dilakukan organisasi 
kemahasiswaan dilaporkan secara transparan 

    

 E. ASPEK REABILITY (KEANDALAN DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN 
PENGELOLA DALAM MEMBERIKAN PERTANYAAN) 

    

20 Penjelasan Materi perkuliahan dikaitkan dengan profile lulusan     

21 Materi kuliah sesuai dengan kontrak kuliah yang disampaikan pada awal 
perkuliahan 

    

22 Kemampuan dosen dalam memberikan motivasi atau membangkitkan 
minat belajar 

    

23 Dosen dalam memberikan kesempatan bertanya baik di kelas maupun 
di luar kelas bersifat obyektif tanpa memandang suku, agama, ras dan 
golongan 

    

24 Staf akademik mempunyai kemampuan untuk melayani kepentingan 
mahasiswa 
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