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A. Pendahuluan 

Layanan kemahasiswaan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) 

Pasuruan meliputi 3 aspek, yaitu (1) layanan penalaran, minat, dan bakat; (2) layanan 

kesejahteraan; (3) layanan bimbingan karir dan kewirausahaan. Selain itu, ada layanan 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan layanan administrasi akademik mahasiswa. 

Pelaksanaan layanan kemahasiswaan terus berjalan sesuai dengan standar pada pedoman dan 

SOP. Pencapaian standar kemahasiswaan yang sampai saat ini masih terus berjalan dalam 

mengukur kualitas yang diharapkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dukung 

Akeditasi dan evaluasi perbaikan layanan mahasiswa, maka diperlukan adanya pengukuran 

tingkat keberhasilan layanan berupa evaluasi terhadap kepuasan mahasiswa. Adapun upaya 

untuk meningkatkan standar kemahasiswaan adalah dengan melakukan survey kepuasan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Survei kepuasan layanan kemahasiswaan kepada mahasiswa baru ini dilaksanakan 

berkala tiap akhir semester genap dalam setahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan kinerja layanan kemahasiswaan di ITSNU Pasuruan. Kemuadian, sebagai 

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan kemahaisswaan 

selanjutnya.  

 

C. Sasaran 

Sasaran survei kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan adalah mahasiswa angkatan 

2018 ITSNU Pasuruan. Adapun dari jumlah total mahasiswa (student body) pada tahun 2018 

sebanyak 122 mahasiswa.  

 

D. Waktu dan Tempat 

Waktu Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa dilakukan pada akhir semester genap. 

Mahasiswa mengisi surveri kepuasaan pada paltform google form. 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan proses pengolahan 

data dalam bentuk diagram batang maupun diagram lingkaran.  

F. Hasil Survei Kepuasaan Mahasiswa 

Survei kepuasan mahasiswa angkatan 2018 ITSNU Pasuruan terhadap layanan 

kemahsiswaan terdiri dari; (1) layanan kemahasiswaan terkait penalaran; (2) layanan minat dan 

bakat; (3) layanan kesejahteraan untuk beasiswa; (4) layanan bimbingan dan konseling; (5) 

layanan kesehatan; (6) layanan bimbingan karir dan kewirausahaan; (7) layanan PMB; (8) 

layanan administrasi akademik. Berikut hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

kemahasiswaan yang diberikan untuk periode TA 2018/2019. 



Data hasil responden berasal dari 7 Progam Studi S1 ITSNU Pasuruan dengan total 103 

mahasiswa ditunjukkan pada diagram lingkaran berikut. 

 
Gambar 1. Data Responden Kepuasan Mahasiswa 

Berdasarkan diagram lingkaran pada Gambar 1, jumlah mahasiswa yang bersedia 

mengisi angket kepuaasan mahasiswa TA 2018/2019 terdapat 18 mahasiswa Teknik Industri, 

5 mahasiswa Teknik Kimia, 7 mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, 16 mahasiswa Pendidikan 

Biologi, 24 mahasiswa Pendidikan Matematika, 8 mahasiswa Pendidikan Fisika, dan 25 

mahasiswa Desain Komunikasi Visual.  

1. Layanan Kemahasiswaan terkait Penalaran 

Tujuan survei layanan mahasiswa terkait pada penalaran mahasiswa adalah untuk 

mengevaluasi layanan kemahasiswaan yang diperoleh dari seluruh mahasiswa Progam 

Studi S1 ITSNU Pasuruan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk 

membantu strategi pengembangan layanan kemahasiswaan di tahun akademik 

berikutnya. Secara umum hasil survei layanan penalaran terdiri dari 5 pernyataan yang 

akan mengukur kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Layananan kemahasiswaan aspek penalaran 



 

Gambar 3. Fasilitas Sarana dan Prasanaa 

 

Gambar 4. Pendampingan tentor UKM 



 

Gambar 5. Pendambingan pada perlombaan 

 

Gambar 6. Pelakasanaan PKM 

Hasil respon mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan pada aspek penalaran 

ditinjau dari yang pertama adalah pelaksanaan sosialisasi terkait layanan 

kemahasiswaan pada aspek penalaran, yaitu sebanyak 44 mahasiswa menyatakan 

cukup puas, 35 mahasiswa merasa puas, dan 16 mahasiswa menyatakan sangat puas. 

Adapun 7,8% sebanyak 8 mahasiswa menyatakan kurang puas terhadap sosialisasi 

layanan kemahasiswaan aspek penalaran.  Kedua, kemahasiswaan mengukur dari 

Fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan jurnalistik dan Karya Tulis Ilmiah (KTI). 

Hasil respon mahasiswa yang diperoleh 49 mahasiswa merasa cukup puas dengan 

pesentase tertinggi 47,6%. Selanjutnya 26 mahasiswa merasa puas, 13 mahasiswa 

merasa sangat puas, 14 mahasiswa kurang puas, dan ada 1 mahasiswa yang menyatakan 

tidak puas terhadap fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan jurnalistik dan KTI. 



Ketiga, mengukur kepuaasan mahasiswa terhadap pendampingan dosen/tentor 

terhadap UKM Jurnalistik dan Karya Tulis Ilmiah (KTI),  respon yang diperoleh berada 

pada rata-rata cukup puas dan puas sebanyak 71 mahasiswa. Bahkan 18 mahasiwa 

merasa sangat puas terhadap pemdampingan dosen/tentor pada UKM Jurnalistik dan 

KTI. Kempat, mengukur pendampingan pada disetiap adanya pelaksanaan kegiatan 

kompetisi seperti ON-MIPA, Pilmapres, KDMI, NUDC dan kompetisi akademik 

lainnya. Berdasarkan diagram batang pada Gambar 5 terlihat modus dari respon 

mahasiswa merasa puas dengan pesentase 40,8%. Namun demikian, ada mahasiswa 

yang masih merasa kurang puas dan tidak puas dengan jumlah 13 orang. Pernyataan 

kelima yang diukur terkait pendampingan pelaksanaan kegiatan Pekan Kreatif 

Mahasiswa (PKM), hasil respon yang diperoleh 47 mahasiswa merasa puas, dan 19 

mahasiswa merasa sangat puas. Berdasarkan hasil tersebut, tergambarkan bahwa rata-

rata mahasiswa merasa puas dalam pendampingan PKM. 

2. Layanan Kemahasiswaan terkait Minat dan Bakat 

Tujuan survei layanan mahasiswa pada aspek minat dan bakat adalah untuk 

mengevaluasi layanan kemahasiswaan yang diperoleh dari seluruh mahasiswa Progam 

Studi S1 ITSNU Pasuruan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk 

membantu strategi pengembangan layanan kemahasiswaan di tahun akademik 

berikutnya. Secara umum hasil survei layanan pada aspek minat dan bakat terdiri dari 5 

pernyataan yang akan mengukur kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa 

sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Layanan terkait pelaksanaan sosialisasi kemahasiswaan dalam aspek minat dan 

bakat 



 
Gambar 2. Layanan tentang fasilitas, sarana dan prasarana dalam UKM 

 

Gambar 3. Layanan terkait pendampingan dosen/tentor/pelatih terhadap organisasi 

mahasiswa  

 
Gambar 4.  Layanan pendampingan dosen terhadap mahasiswa dalam mengikuti 

kompetisi/kejuaraan 



 
Gambar 5. Layanan terkait informasi tentang prosedur, syarat dan aturan UKM yang berlaku 

Berdasarkan hasil survey layanan kemahasiswaan terkait minat dan bakat 

mahasiswa dapat disimpulkan bahwa pada butir pertama 14,6% responden menyatakan 

sangat puas terhadap layanan kemahasiswaan terkait pelaksanaan sosialisasi dalam aspek 

minat dan bakat, 43,7% responden puas, 32% responden cukup puas, 9,7% responden 

tidak puas dan 0% responden memilih sangat tidak puas. Pada butir kedua, 14,6% 

responden menyatakan sangat puas terhadap ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 

UKM (unit kegiatan mahasiswa) futsal, paduan suara, albanjari dan lain sebagainya, 

38,8% responden puas, 35,9% responden cukup puas, 9,7% responden tidak puas dan 1% 

menyatakan sangat tidak puas. Pada butir ketiga, 16,5% responden menyatakan sangat 

puas terkait layanan pendampingan dosen/tentor/pelatih terhadap organisasi mahasiswa 

BEM, HMP, UKM dan lainnya, 42,7% responden puas, 30,1% responden cukup puas, 

9,7% responden tidak puas dan 1% responden menyatakan sangat tidak puas. Pada butir 

keempat, 16,5% responden menyatakan sangat puas terhadap layanan mahasiswa terkait 

pendampingan dalam mengikuti kompetisi/kejuaraan pada bidang minat dan bakat 

ditingkat nasional/internasional, 39,8% responden puas, 34% responden cukup puas, 

9,7% responden tidak puas dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. Pada butir 

kelima, 15,5% responden menyatakan sangat puas terhadap informasi layanan 

kemahasiswaan terkait prosedur, syarat dan aturan UKM yang berlaku, 36,9% responden 

puas, 37,9% responden cukup puas, 9,7% responden tidak puas dan 0% responden 

menyatakan sangat tidak puas. 

 

3. Layanan Kesejahteraan pada aspek layanan Beasiswa 

Tujuan survei layanan kesejahteraan pada aspek Beasiswa yang diberikan oleh pihak 

eksternal maupun internal ITSNU Pasuruan adalah untuk mengevaluasi layanan 



kemahasiswaan yang diperoleh dari mahasiswa seluruh mahasiswa Progam Studi S1 

ITSNU Pasuruan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk membantu strategi 

pengembangan layanan kemahasiswaan di tahun akademik berikutnya. Secara umum 

hasil survei layanan pada aspek ini terdiri dari 5 pernyataan yang akan mengukur 

kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1. Layanan beasiswa dari internal atau eksternal kampus 

 
Gambar 2. Ketersediaan fasilitas layanan beasiswa internal atau eksternal 



 
Gambar 3. Layanan informasi beasiswa melalui website dan media social 

 
Gambar 4.  Layanan Staff kemahasiswaan untuk pengajuan beasiswa 

 
Gambar 5. Layanan dalam memberikan pengumuman keputusan bagi penerima beasiswa 

 

Berdasarkan hasil survey terkait layanan beasiswa dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan kemahasiswaan dalam mengatur kesejahteraan terkait layanan beasiswa . Pada 

butir pertama 27,2% responden menyatakan sangat puas terhadap kemahasiswaan dalam 



mensosialisasikan beasiswa yang diberikan secara transparan baik dari internal atau 

eksternal kampus, 48,5% responden puas, 21,4% responden cukup puas, 2,9% responden 

tidak puas dan 0% responden memilih sangat tidak puas. Pada butir kedua, 24,3% 

responden menyatakan sangat puas terhadap adanya fasilitas layanan beasiswa internal 

maupun eksternal, 46,6% responden puas, 23,3% responden cukup puas, 5,8% responden 

tidak puas dan 0% menyatakan sangat tidak puas. Pada butir ketiga, 27,2% responden 

menyatakan sangat puas terhadap pelayanan informasi beasiswa melalui wabsite dan 

media sosial, 42,7% responden puas, 24,3% responden cukup puas, 5,8% responden tidak 

puas dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. Pada butir keempat, 23,3% 

responden menyatakan sangat puas terhadap pelayanan staff kemahasiswaan untuk 

pengajuan beasiswa, 41,7% responden puas, 32% responden cukup puas, 2,9% responden 

tidak puas dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. Pada butir kelima, 19,4% 

responden menyatakan sangat puas terhadap informasi layanan kemahasiswaan terkait 

pengumuman keputusan bagi penerima beasiswa, 42,7% responden puas, 33% responden 

cukup puas, 4,9% responden tidak puas dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. 

4. Kepuasan mahasiswa terhadap layan PMB 

Tujuan survei layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah untuk 

mengevaluasi layanan PMB yang diperoleh dari seluruh mahasiswa baru Progam Studi 

S1 ITSNU Pasuruan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk membantu 

strategi pengembangan layanan PMB di tahun akademik berikutnya. Secara umum hasil 

survei layanan PMB pada aspek ini terdiri dari 5 pernyataan yang akan mengukur 

kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1. Layanan terkait sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 



 

Gambar 2.  Layanan terkait penyampaian prosedur pendaftaran Mahasiswa Baru 

(PMB) 

 

Gambar 3. Layanan terkait informasi PMB melalui website dan media sosial 

 

Gambar 4. Layanan staff PMB terhadap mahasiswa baru 



 
Gambar 5. Layanan akses sistem informasi penerimaan mahasiswa baru  

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan mahasiswa terhadap layanan PMB dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan kemahasiswaan terkait kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan PMB. Pada butir pertama 26,2% responden menyatakan sangat puas 

terkait pelaksanaan sosialisasi PMB (penerimaan mahasiswa baru), 43,7% responden 

puas, 23,3% responden cukup puas, 6,8% responden tidak puas dan 0% responden 

memilih sangat tidak puas. Pada butir kedua, 21,4% responden menyatakan sangat puas 

terhadap penyampaian prosedur dan sistematika pendaftaran mahasiswa baru, 45,6% 

responden puas, 28,2% responden cukup puas, 4,9% responden tidak puas dan 0% 

menyatakan sangat tidak puas. Pada butir ketiga, 24,3% responden menyatakan sangat 

puas terhadap pelayanan informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB) melalui website 

dan media sosial , 45,6% responden puas, 25,2% responden cukup puas, 4,9% responden 

tidak puas dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. Pada butir keempat, 25,2% 

responden menyatakan sangat puas terhadap pelayanan staff PMB terhadap mahasiswa 

baru, 47,6% responden puas, 24,3% responden cukup puas, 2,9% responden tidak puas 

dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. Pada butir kelima, 23,3% responden 

menyatakan sangat puas terkait layanan akses sistem informasi penerimaan mahasiswa 

baru, 44,7% responden puas, 30,1% responden cukup puas, 1,9% responden tidak puas 

dan 0% responden menyatakan sangat tidak puas. 

5. Layanan Bimbingan Karir dan Kewirausahaan 

Tujuan survei kepuasan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan adalah untuk 

mengevaluasi layanan kemahasiswaan yang diperoleh dari seluruh mahasiswa Progam 

Studi S1 ITSNU Pasuruan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk 

membantu strategi pengembangan layanan kemahasiswaan di tahun akademik 



berikutnya. Secara umum hasil survei layanan pada aspek ini terdiri dari 5 pernyataan 

yang akan mengukur kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi terkait Layanan Bimbingan Karir dan 

Kewirausahaan Mahasiswa 

Gambar 2. Pendampingan Dosen terkait Layanan Bimbingan Karir bagi Mahasiswa 

 

Gambar 3. Pendampingan Dosen terkait Layanan Kewirausahaan bagi Mahasiswa 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelaksanaan Workshop terkait Bimbingan Karir bagi Mahasiswa 

 

Gambar 5. Integrasi Pengetahuan Kewirausahaan Terkait Layanan Bimbingan Karir dan 

Kewirausahaan pada Perkuliahan 

 

Survei layanan bimbingan karir dan kewirausahaan mahasiswa ITSNU mencakup 

lima hal, yaitu (1) pelaksanaan sosialisasi terkait layanan bimbingan karir dan 

kewirausahaan mahasiswa, (2) pendampingan dosen terkait layanan bimbingan karir bagi 

mahasiswa,  (3) pendampingan dosen terkait layanan kewirausahaan bagi mahasiswa, (4) 

pelaksanaan workshop terkait bimbingan karir bagi mahasiswa, dan (5) integrasi 

pengetahuan kewirausahaan terkait layanan bimbingan karir dan kewirausahaan pada 

perkuliahan. Pertama, berdasarkan hasil survei terkait pelaksanaan sosialisasi terkait 

layanan bimbingan karir dan kewirausahaan mahasiswa dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa cukup puas. Sebanyak 0% mahasiswa tidak puas terkait pelaksanaan sosialisasi 

untuk layanan bimbingan karir dan kewirausahaan, 6,8% kurang puas, 38,8,8% cukup 

puas, 35,9% puas, dan 18,4% mahasiswa memilih sangat puas. Kedua, hasil survei terkait 

pendampingan dosen untuk layanan bimbingan karir mahasiswa merasa cukup puas. 



Sebanyak 0% mahasiswa tidak puas terkait pendampingan dosen, 2,9% kurang puas, 

42,7% cukup puas, 36,9% puas, dan 17,5% mahasiswa memilih sangat puas. Ketiga, 

informasi terkait pendampingan dosen untuk layanan kewirausahaan berdasarkan hasil 

survei mahasiswa merasa cukup puas. Sebanyak 0% mahasiswa tidak puas terkait 

pendampingan dosen untuk layanan kewirausahaan, 2,9% kurang puas, 19,4% cukup puas, 

14,6% puas, dan 8,7% mahasiswa memilih sangat puas. Keempat, mahasiswa merasa 

cukup puas terkait pelaksanaan workshop untuk bimbingan karir bagi mahasiswa. 

Sebanyak 0% mahasiswa tidak puas terkait pelaksanaan workshop, 7,8% kurang puas, 

42,7% cukup puas, 27,2% puas, dan 22,3% mahasiswa memilih sangat puas. Kelima, 

kesimpulan berdasarkan hasil survei mahasiswa merasa puas terkait integrasi pengetahuan 

kewirausahaan. Sebanyak 0% mahasiswa tidak puas terkait integrasi pengetahuan 

kewirausahaan, 12,6% kurang puas, 34% cukup puas, 35,9% puas, dan 17,5% mahasiswa 

memilih sangat puas. 

6. Layanan Kemahasiswaan terkait Layanan Kesehatan 

Tujuan survei kepuasan layanan kesehatan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi 

layanan kemahasiswaan yang diperoleh dari seluruh mahasiswa Progam Studi S1 ITSNU 

Pasuruan. Hasil survei akan digunakan sebagai dasar untuk membantu strategi 

pengembangan layanan kemahasiswaan di tahun akademik berikutnya. Secara umum 

hasil survei layanan pada aspek ini terdiri dari 5 pernyataan yang akan mengukur 

kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 

 



Gambar 1. Layanan Sosialisasi terkait Layanan Kesehatan Mahasiswa 

Gambar 2. Layanan Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan Mahasiswa 

 

Gambar 3. Layanan Informasi terkait Prosedur Layanan Kesehatan 

Gambar 4. Layanan Pemberian Obat-Obatan Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa 

 



Gambar 5. Layanan Keluhan terhadap Pasien yang Ditangani oleh Tenaga Kesehatan 

 

Survei layanan kesehatan mahasiswa ITSNU mencakup lima hal, yaitu (1) 

sosialisasi terkait layanan kesehatan mahasiswa, (2) fasilitas sarana dan prasarana layanan 

kesehatan mahasiswa, (3) informasi terkait prosedur layanan kesehatan, (4) pemberian 

obat-obatan sesuai dengan kebutuhan, dan (5) keluhan terhadap pasien yang ditangani 

oleh tenaga kesehatan. Pertama, berdasarkan hasil survei terkait sosialisasi layanan 

kesehatan mahasiswa dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cukup puas. Sebanyak 1% 

mahasiswa tidak puas terkait sosialisasi layanan kesehatan mahasiswa, 14,6% kurang 

puas, 40,8% cukup puas, 25,2% puas, dan 18,4% mahasiswa memilih sangat puas. Kedua, 

hasil survei terkait fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan mahasiswa merasa 

cukup puas. Sebanyak 1,9% mahasiswa tidak puas terkait fasilitas sarana dan prasarana 

layanan kesehatan mahasiswa, 17,5% kurang puas, 39,8% cukup puas, 25,2% puas, dan 

15,5% mahasiswa memilih sangat puas. Ketiga, informasi terkait prosedur layanan 

kesehatan berdasarkan hasil survei mahasiswa merasa cukup puas. Sebanyak 0% 

mahasiswa tidak puas terkait prosedur layanan kesehatan mahasiswa, 15,5% kurang puas, 

39,8% cukup puas, 29,1% puas, dan 15,5% mahasiswa memilih sangat puas. Keempat, 

mahasiswa merasa cukup puas terkait pemberian obat-obatan sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. Sebanyak 2,9% mahasiswa tidak puas terkait pemberian obat-obatan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa, 22,3% kurang puas, 33% cukup puas, 30,1% puas, dan 

11,7% mahasiswa memilih sangat puas. Kelima, kesimpulan berdasarkan hasil survei 

mahasiswa merasa cukup puas terkait keluhan terhadap pasien yang ditangani oleh 

tenaga kesehatan. Sebanyak 2,9% mahasiswa tidak puas terkait pemberian obat-obatan 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, 22,3% kurang puas, 33% cukup puas, 30,1% puas, 

dan 11,7% mahasiswa memilih sangat puas. 



7. Layanan Kemahasiswaan terkait Bimbingan dan Konseling  

 

Tujuan survei kepuasan layanan Bimbingan dan Konseling adalah untuk mengukur 

dan mengevaluasi layanan kemahasiswaan yang diperoleh dari seluruh mahasiswa Progam 

Studi S1 ITSNU Pasuruan. Hasil survei akan digunakan sebagai dasar untuk membantu 

strategi pengembangan layanan kemahasiswaan di tahun akademik berikutnya. Secara 

umum hasil survei layanan pada aspek ini terdiri dari 5 pernyataan yang akan mengukur 

kepuasaan mahasiswa, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut. 

Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi terkait Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa 

 

Gambar 2. Pendampingan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 



 

Gambar 3. Kenyamanan Ruang dan Suasana dalam Bimbingan dan Konseling 

 

Gambar 4. Penyampaian Informasi Prosedur Layanan Bimbingan dan Konseling 

 

 

Gambar 5. Penanganan Terhadap Keluhan dan Permasalahan Mahasiswa 



Survei layanan kesehatan mahasiswa ITSNU mencakup lima hal, yaitu (1) 

pelaksanaan sosialisasi terkait layanan bimbingan dan konseling mahasiswa, (2) 

pendampingan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terhadap mahasiswa terkait 

masalah akademik maupun pribadi, (3) kenyamanan ruang dan suasana dalam bimbingan 

dan konseling mahasiswa, (4) penyampaian informasi prosedur layanan bimbingan dan 

konseling, dan (5) penanganan terhadap keluhan dan permasalahan mahasiswa. Pertama, 

berdasarkan hasil survei pelaksanaan sosialisasi terkait layanan bimbingan dan konseling 

mahasiswa dapat disimpulkan bahwa mahasiswa cukup puas. Sebanyak 0% mahasiswa 

tidak puas terkait pelaksanaan sosialisasi, 12,6% kurang puas, 40,8% cukup puas, 32% 

puas, dan 14,6% mahasiswa memilih sangat puas. Kedua, hasil survei terkait 

pendampingan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terhadap mahasiswa terkait 

masalah akademik maupun pribadi merasa cukup puas. Sebanyak 0% mahasiswa tidak 

puas terkait pendampingan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA), 4,9% kurang 

puas, 44,7% cukup puas, 32% puas, dan 18,4% mahasiswa memilih sangat puas. Ketiga, 

kenyamanan ruang dan suasana dalam bimbingan dan konseling berdasarkan hasil survei 

mahasiswa merasa puas. Sebanyak 0% mahasiswa tidak puas terkait kenyamanan ruang 

dan suasana dalam bimbingan dan konseling, 13,6% kurang puas, 33% cukup puas, 36,9% 

puas, dan 16,5% mahasiswa memilih sangat puas. Keempat, mahasiswa merasa cukup puas 

terkait penyampaian informasi prosedur layanan bimbingan dan konseling. Sebanyak 0% 

mahasiswa tidak puas terkait penyampaian informasi prosedur layanan bimbingan dan 

konseling, 13,6% kurang puas, 41,7% cukup puas, 30,1% puas, dan 14,6% mahasiswa 

memilih sangat puas. Kelima, kesimpulan berdasarkan hasil survei mahasiswa merasa 

cukup puas terkait penanganan terhadap keluhan dan permasalahan mahasiswa. Sebanyak 

0% mahasiswa tidak puas terkait penanganan terhadap keluhan dan permasalahan 

mahasiswa, 12,6% kurang puas, 35,9% cukup puas, 33% puas, dan 18,4% mahasiswa 

memilih sangat puas. 

8.   Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Administrasi Akademik 

Tujuan survei kepuasan layanan Administrasi Akademik terhadap mahasiswa adalah 

untuk mengukur dan mengevaluasi layanan kemahasiswaan yang diperoleh dari seluruh 

mahasiswa Progam Studi S1 ITSNU Pasuruan. Hasil survei akan digunakan sebagai dasar 

untuk membantu strategi pengembangan layanan administrasi terhadap mahasiswa terus 

menerus dan berkelanjutan. Secara umum hasil survei layanan pada aspek ini terdiri dari 

5 pernyataan, adapun hasil respon mahasiswa sebagai berikut 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Layanan Staf Administrasi Akademik Terhadap Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Layanan Terkait Pengetahuan dan Kecakapan Staf Administrasi Terhadap 

Layanan Akademik 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil survei Layanan Staf Administrasi Akademik Terhadap Mahasiswa dapat 

disimpulkan 

 

 

 

Gambar 3. Layanan Terkait Pengetahuan Staf Akademik Terhadap Keluhan dan Kebutuhan 



Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Layanan Terkait Penyampaian Informasi Prosedur Layanan Administrasi 

Akademik Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Layanan Terkait Akses Sistem Informasi Akademik (Siakad) 

Berdasarkan hasil survei terhadap layanan akademik program studi dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan akademik mahasiswa S1 Teknik Kimia. Pada Gambar 

pertama 4,9% responden menyatakan Kurang Puas, 34% responden menyatakan Cukup 

Puas, 35,9% responden menyatakan Puas dan 25,2% menyatakan sangat puas sedangkan 

0% responden yang menyatakan Tidak Puas terhadap pelayanan Staf Administrasi 

Akademik Terhadap Mahasiswa. Pada Gambar kedua 5,8% responden menyatakan 

Kurang Puas, 32% responden menyatakan Cukup Puas, 40,8% responden menyatakan 

Puas dan 21,4% menyatakan sangat puas sedangkan 0% responden yang menyatakan 

Tidak Puas terhadap layanan terkait pengetahuan dan kecakapan staf administrasi terhadap 

layanan akademik. Pada Gambar  ketiga 5,8% responden menyatakan Kurang Puas, 30,1% 



responden menyatakan Cukup Puas, 44,7% responden menyatakan Puas dan 19,4% 

menyatakan sangat puas sedangkan 0% responden yang menyatakan Tidak Puas terhadap 

layanan terkait penyampaian informasi prosedur layanan administrasi akademik 

mahasiswa. Pada Gambar keempat 5,8% responden menyatakan Kurang Puas, 40,8% 

responden menyatakan Cukup Puas, 34% responden menyatakan Puas dan 19,4% 

menyatakan sangat puas sedangkan 0% responden yang menyatakan Tidak Puas terhadap 

layanan terkait penyampaian informasi prosedur layanan administrasi akademik 

mahasiswa. Pada Gambar kelima 3,9% responden menyatakan Kurang Puas, 30,1% 

responden menyatakan Cukup Puas, 40,8% responden menyatakan Puas dan 25,2% 

menyatakan sangat puas sedangkan 0% responden yang menyatakan Tidak Puas terhadap 

layanan terkait akses sistem informasi akademik (siakad). 

Secara umum hasil dari angket respon kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang 

diberikan oleh ITSNU Pasuruan ditemukan beberapa temuan yang perlu untuk dioptimalkan, 

meliputi (1) Respon mahasiswa rata-rata merasa cukup puas terhadap layanan penalaran, 

ditinjau dari segi sosialisasi UKM, sarana dan prasarana, pendampingan dosen dan 

pedampingan UKM.; (2) Layanan minat dan bakat yang perlu menjadi perhatian adalah 

pengoptimalan fasilitas sarana dan prasarana, dan penginformasian terhadap prosedur, syarat, 

dan aturan UKM; (3) Pemberian layanan beasiswa, meskipun mahasiswa sudah menyatakan 

puas pada setiap pengukuran yang diberikan. Namun demikian perlu adanya optimalisasi 

terhadap informasi besasiswa melalui website, dan pengoptimalan pelayanan staf 

kemahasiswaan terhadap pengusulan beasiswa dari mahasiswa; (4) layanan bimbingan dan 

konseling masih perlu dioptimalkan pada segi sosialisasi layanan, pendampingan oleh DPA, 

prosedur layanan, dan penanganan terhadap keluhan dan permasalahan mahasiswa yang 

memiliki rata-rata respon yang diberikan oleh mahasiswa yaitu cukup puas; (5) Hasil respon 

yang diberikan oleh mahasiswa terhadap layanan kesehatan ITSNU Pasuruan berada pada rata-

rata kategori cukup puas pada setiap pengukuran, hal ini tentu menjadi perhatian dan perlu 

adapnya pengoptimalan; (6) layanan bimbingan karir dan kewirausahaan sama halnya seperti 

layanan kesehatan, perlu adanya pengoptimalan yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi 

layanan, fasilitas sarana dan prasarana, serta pendampingan dosen untuk bimbingan karir dan 

kewirausahaan; (7) Kepuasan mahasiswa terhadap PMB rata-rata merespon puas, namun 

demikian masih ada mahasiswa yang menyatakan kurang puas terhadap akses informasi PMB. 

Hal tersebut akan menjadi perhatian dalam mengoptimalkan layanan PMB pada TA 

selanjutnya; (8) layanan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik memiliki 



respon dari mahasiswa dominan menyatakan puas, namun pada penyampaian informasi terkait 

prosedur layanan administarasi akademik mahasiswa modus respon mahasiswa merasa cukup. 

Tindak Lanjut 

1. Pengoptimalan sarana dan prasarana pada pelayanan kemahasiswaan penalaran, minat, dan 

bakat, seperti halnya pada fasilitas lapangan futsal yang diberikan terhadap mahasiswa 

dengan bekerjasama oleh pihak terkait untuk penyewaan setiap mahasiswa berlatih futsal.  

2. Mensosialisasikan melalui jejaring pengurus kelas untuk mendapatkan 

infromasi secara merata terkait layanan kemahasiswaan, dan penginformasian terkait 

prosedur, syarat, dan aturan UKM lebih menarik dan bersifat infografis pada website 

kemahasiswaan  maupun media sosial. 

3. Informasi besasiswa melalui website dan pengoptimalan pelayanan staf sudah dilakukan 

dengan pengembangan website dan alur pengusulan beasiswa yang jelas serta sistematis. 

Pelayanan staf ditingkatkan melalui pengembangan SDM dengan adanya pelatihan 

manajemen. 

4. Pengoptimalan yang dilakukan terhadap layanan bimbingan dan konseling dengan adanya 

evaluasi berkala oleh Kaprodi. 

5. Pengoptimalan sarana dan prasarana terhadap pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan 

kepada mahasiswa yaitu dengan bekerjasama bersama puskesmas Pohjentrek 

6. Bimbingan karir dan kewirausahaan terus dilakukan pendampingan oleh dosen bagi 

mahasiswa yang berkeinginan untuk berwirausaha sebagai tindak lanjut pemberiaan 

workshop bimbingan karir dan kewirausahaan. 

7. Optimalisasi akses PMB saat ini sudah dilakukan sepenuhnya secara online, sistematis, dan 

mudah. 

8. penginformasian terkait prosedur, syarat, dan aturan layanan administrasi sudah dibuat 

dalam bentuk menarik dan bersifat infografis. 


