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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengukuran

kepuasan mahasiswa di Fakultas Pertanian telah dapat diselesaikan dan dilaporkan. Kami

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam

pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan

sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi tahun akademik

2018/2019 ini. Ucapan terima kasih ini kami apresiasikan setinggi-tingginya kepada Dekan

dan jajarannya yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Serta

para responden mahasiswa dilingkungan Fakultas Pertanian yang telah berkenan

menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengisi instrument monitoring dan evaluasi

tahun akademik 2018/2019 Fakultas Pertanian. Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran

ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karenanya kami sangat berharap banyak masukan

dari segenap civitas akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam

pelaksanaan pengukuran dan evaluasi periode yang akan datang.

Makassar, September 2019

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dan standar yang

telah ditetapkan, kesesuaian dengan harapan dan kebutuhan pengguna (stakeholder), Adapun

tujuan sistem penjaminan mutu Prodi adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu

pendidikan di lingkungan program studi secara berkelanjutan, yang dijalankan dalam internal

program studi untuk mewujudkan visi dan misi program studi, serta untuk memenuhi

kebutuhan pelanggan melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Instrumen Audit

Mutu Akademik ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan

kegiatan akademik pada program studi di Fakultas Pertanian. Instrumen ini ditujukan untuk

mengevaluasi proses pembelajaran dan semua perangkat yang ada di dalamnya.

Instrumen yang dilakukan adalah instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran,

survei kepuasan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Survey tersebut

dilakukan oleh GKM agar mutu pelaksanaan kegiatan terevaluasi secara periodik. Survei ini

dilakukan secara online dan dilakukan setelah kegiatan berakhir. Hasil survei ini akan

ditindaklanjuti dengan rapat evaluasi yang hasilnya digunakan untuk peningkatan layanan

kegiatan selanjutnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu

pelayanan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, maka diperlukan

adanya survei kepuasan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini

diperlukan untuk mengetahui variabel apa yang harus ditingkatkan dan dipertahankan

kualitasnya. Pengisian kuesioner terdiri dari mengisi harapan dan kenyataan terhadap

pelayanan yang dirasakan tahun 2019. Dengan mengacu pada Standar Akademik Unit

Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian, maka disusun pertanyaan-pertanyaan yang

mengevaluasi proses pembelajaran. Instrumen ini berisi pertanyaan- pertanyaan yang

mencakup penilaian terhadap kegiatan pembelajaran sebagai umpan balik yang dilakukan

oleh mahasiswa untuk melihat sejauh mana tujuan dari proses pembelajaran telah dicapai.

Instrumen ini akan di isi oleh masing-masing perangkat, kemudian berdasarkan hasil isian

tersebut akan dilakukan audit oleh Gugus Mutu Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian.
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B. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Unismuh Makassar

adalah untuk:

1. Mengetahui apakah komponen-komponen pembelajaran di review setiap semester /

tahun dan kemudian di update,

2. Melihat apakah tujuan dan dampak pembelajaran telah dicapai sesuai standar

kompetensi yang telah ditentukan,

3. Melihat apakah komponen-komponen proses pembelajaran pada setiap mata kuliah

telah ditinjau dan diperbarui sesuai kebutuhan setiap semester / setiap tahunnya,

4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan pihak dosen dan manajemen untuk

merefleksikan rancangan proses pembelajarannya dalam rangka peningkatan mutu,

5. Mengidentifikasi area yang yang perlu diperbaiki, dan strategi-strategi perbaikannya.

6. Meningkatkan performansi universitas secara keseluruhan.

C. Sasaran

Adapun Sasaran Mutu Akademik program studi Meliputi :

1. Mengevaluasi Efektifitas pembelajaran

2. Mengevaluasi capaian pembelajaran semester Ganjil dan Genap 2018-2019

3. Mengukur capaian kinerja pelayanan Akademik Fakultas Pertanian

4. Mengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa (Kepuasan Pelanggan)

5. Mengukur Tingkat Kepuasan & Kenyamanan Dosen Dalam Melaksanakan

Tupoksinya

6. Menampung saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di Unismuh Makassar

dilakukan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi, berupa kuesioner pelaksanaan

proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan
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tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran,

suasana akademik, dan kompetensi lulusan,

2. Mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi, berupa kuesioner yang

memungkinkan evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa,

3. Mendistribusikan kuesioner ke program studi di lingkungan Unismuh Makassar untuk

diisi oleh staf terkait yang berkompeten dan diisi oleh mahasiswa, kemudian

dikumpulkan ke UPM setelah disahkan Dekan bersangkutan,

4. Melaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan kuesionar yang telah diisi; evaluasi

dilakukan oleh Tim Monev UPM,

5. Mengembangkan check list pertanyaan untuk pelaksanaan verifikasi terhadap hasil

evaluasi kuesioner,

6. Melaksanakan visitasi yang dilakukan Tim Monev UPM ke program studi dalam

rangka verifikasi hasil evaluasi yang telah dilakukan,

7. Membuat laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara

menyeluruh di unismuh makassar,

8. menyerahkan laporan ke pimpinan Unismuh Makassar.



5

II. INSTRUMENMONEV

A. INSTRUMENMONEV KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA

Pemantauan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar mahasiswa sangat
diperlukan untuk menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai dan
untuk mengetahui masalah-masalah yang perlu ditanggulangi untuk penyempurnaan
kurikulum. Pemantauan juga diperlukan untuk menilai keberhasilan dosen dalam melakukan
tugasnya, serta bagi mahasiswa untuk mengukur kemampuan dirinya.Aspek yang dinilai
adalah respon mahasiswa atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, peningkatan
kemampuan mahasiswa, prestasi yang dicapai serta tingkat kepuasan mahasiswa atas
pelayanan akademik.
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1. Aspek tangibles

No. Pernyataan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah.

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa
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2. Aspek Reliability

No. Pernyataan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa
untuk melengkapi materi perkuliahan

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif

5. Dosen datang tepat waktu

6. Dosen memadai sesuai dengan bidang keahliannya

7. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen

8. Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi kemahasiswaan

9. Kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi kepentingan mahasiswa

3. Aspek Responsiveness

No. Pernyataan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi mahasiswa

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya menyediakan waktu bagi orang
tua mahasiswa untuk berkonsultasi

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang sakit

4. Aspek Assurance

No. Pernyataan

1. Staf administrasi akademik santun dalam memberikan pelayanan

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh dosen PA (Pembimbing
Akademik).

3. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada mahasiswa

4. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran

5. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan
berlaku untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali
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5. Aspek Empathy

No. Pernyataan

1. Kepedulian Fakultas Pertanian dalam memahami kepentingan dan kesulitan
mahasiswa

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan institusi) dibicarakan
dengan orang tua wali mahasiswa

3. Fakultas Pertanian memonitor terhadap kemajuan mahasiswa melalui dosen

Pembimbing Akademik

4. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang
akademik/mata kuliah

5. Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan mahasiswa

6. Fakultas Pertanian berusaha memahami minat dan bakat mahasiswa dan berusaha
untuk mengembangkannya
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1.Berikan masukan anda untuk memperbaiki pelayanan dan kegiatan belajar mengajar

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………

2.Menurut anda Siapa Dosen yang baik cara/metodenya dalam memberikan perkuliahan

sehingga anda dapat lebih banyak memahami materi kuliah yang diberikan ? (contoh: Pak

Rahman:Ekonomi Mikro)

………………………………………………………………………………………

…………………………………

3.Menurut anda Siapa Dosen yang kurang baik cara/metodenya dalam memberikan

perkuliahan sehingga anda tidak dapat memahami materi kuliah yang diberikan ? (contoh:

Pak Rahman:Ekonomi Mikro)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………

4.Berikan hal yang menjadi kendala dan masukan untuk memberpaiki kegiatan Penerapan Al

Islam Muhammadiyah:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………
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B. INSTRUMENMONEV TINGKAT KEPUASAN DOSEN

Sumber daya manusia tenaga pengajar perlu untuk ditingkatkan secara simultan

melalui berbagai kegiatan yang mengarah kepadapengembangan kemampuan dosen sehingga

pengelolaan sumberdaya manusia tenaga pengajar mampu menopang proses pembelajaran

lebih efektif. Evaluasi untuk kriteria ini mencakup pengembangan skilln dosen yang sesuai

dengan kebutuhan proses pembelajaran seperti kegiatan pelatihan, seminar, pengajaran,

pengabdian masyarakat dan penelitian
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Sebutkan tiga hal yang paling membuat anda tidak puas dan tidak nyaman dalam

melaksanakan tugas dan fungsi anda dalam bekerja bekerja :

1. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Saran/solusi terbaik anda:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Saran/solusi terbaik anda:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Saran/solusi terbaik anda:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………
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C. INSTRUMENMONEV KEGIATAN AKADEMIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Sumber daya manusia tenaga kependidikan perlu untuk ditingkatkan secara simultan
melalui berbagai kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan dalam
melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa dan kegiatan administrative fakultas pertanian

1. Sebutkan hal yang paling membuat anda tidak puas dan tidak nyaman dalam melaksanakan
tugas dan fungsi anda dalam bekerja bekerja dan apa saran anda terkait hal tersebut?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………
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III. HASIL DAN ANALISIS SURVEY

A.Penjelasan Singkat tentang Program Studi

1.Agribisnis

Program Program Studi Agribisnis (S1), adalah salah satu program studi dibawah

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang merupakan merger dari dua

program studi yaitu Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Program Studi Penyuluhan

dan Komunikasi Pertanian. Kedua Program Studi tersebut telah berdiri sejak tahun 1994

dengan SK no. 034/d/1994 18 Mei 1994 . Namun dengan adanya SK Dirjen Dikti

no.163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Nama

Program Studi, maka kedua prodi tersebut digabung (merger) mernjadi prodi Agribisnis

hingga saat ini. Visi program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas

Muhammadiyah Makassar adalah Menjadi program studi yang unggul dibidang agribisnis

dan kewirausahaan berdasarkan nilai-nilai islami. Misi Program Studi Agribisnis adalah :

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bernuansa islami dalam bidang agribisnis

dan kewirausahaan dengan materi, metode dan fasilitas yang berkualitas.

2) Melaksanakan penelitian berbasis agribisnis untuk menemukan, mengembangkan dan

melestarikan ilmu pengetahuan yang bernuansa islami dan teknologi unggul dibidang

agribisnis

3) Melaksanakan pengabdian masyarakat guna memberi layanan jasa informasi, konsultasi

dan advokasi yang inovatif dalam bidang agribisnis

2.Kehutanan

Program Studi Kehutanan (S1), adalah salah satu program studi dibawah Fakultas

Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang berdiri sejak tahun 2005 dengan SK

Pendirian No. 1788/D/T/2005 tanggal 25 Mei 2005 . Penyelenggaraan Program Sudi

Kehutanan dimulai bulan September 2006 yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti dengan SK

Izin Operasional No.011/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2006 Tanggal 10 Agustus 2006. Nilai

Akreditasi Terakhir Program Studi Kehutanan adalah nilai C dengan SK BAN-PT

No.022/BAN-PT/Ak-XV/S1/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012. Visi Program Studi Kehutanan,

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Menjadi program studi yang

unggul dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berakhlakul karimah, mandiri,
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memiliki jiwa kewirausahaan dalam pengelolaan SDH dan lingkungan dengan nilai-nilai

islami. Misi Program Studi Kehutanan adalah :

1) Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian berorientasi pada

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi bidang kehutanan dan lingkungan.

2) Mencetak manusia yang berakhlakul karimah dan mandiri dalam menerapkan dan

mengembangkan sumberdaya hutan dan lingkungan dengan nilai-nilai islami.

3) Menghasilkan alumni yang berjiwa enterpreneur bidang kehutanan.

4) Membangun kerjasama kelembagaan dengan stakeholder.

3.Budidaya Perairan

Program Studi Budidaya Perairan merupakan salah satu PS yang berada pada

lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadyah Makassar Program Studi

Budidaya Perairan didirikan berdasarkan Izin Penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan

Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 034/D/1994 Tanggal 18 Mei 1994. Visi

program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

adalah Menjadikan Program Studi Budidaya Perairan sebagai Program Studi yang Unggul

dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Bersaing dalam Bidang Budidaya Perairan

Darat pada Tahun 2025 yang Dilandasi Akhlak Mulia Misi Program Studi Budidaya Perairan

adalah :

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan keterampilan bidang budidaya perairan yang unggul dalam mewujudkan

sumberdaya manusia.

2) Melaksanakan penelitian dan kegiatan lain di bidang budidaya perairan yang berorientasi

pada pengelolaan sumberdaya hayati perairan darat yang berbasis pada kearifan lokal

dan pengelolaan berkelanjutan.

3) Mengembangkan dan menerapkan ilmu dan teknologi untuk menumbuhkan jiwa

kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan inovasi ditengah masyarakat.

4) Menumbuhkembangkan segenap civitas akademika yang beriman dan bertaqwa kepada

Allah SWT dan berakhlak mulia.

4.Agroteknologi

Prodi Agroteknologi sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah dalam bidang

pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk

mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan
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pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Prodi Agroteknologi

di tingkat regional diharapkan menjadi sentra pengembangan tanaman pangan dan

hortikultura di Kawasan Timur Indonesia serta mengangkat komoditas unggulan daerah

melalui pendidikan dan risetnya, mencetak sarjana pertanian yang unggul di bidang

agroteknologi. Program Studi Agroteknologi akan menghasilkan lulusan Sarjana Pertanian

dengan gelar S.P. yang memiliki keunggulan di bidang ilmu Pertanian Tanaman Pangan

Organik, lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan Agroteknologi yang kompetitif

berwawasan pertanian berkelanjutan dan berkarakter islami. Visi Agroteknologi : Menjadi

program studi terkemuka yang memiliki keunggulan IPTEK dan kompetitif dalam bidang

Agroteknologi berbasis pertanian berkelanjutan dan berkarakter islami pada Tahun 2025.

Misi:

1) Menyelenggarakan pendidikan bidang Agroteknologi untuk menghasilkan lulusan yang

unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui kegiatan penelitian

Agroteknologi berbasis pertanian berkelanjutan.

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada kompetensi

Agroteknologi yang berkarakter islami.

B. Tujuan MONEV

Mengetahui tingkat capaian standar akademik Program Studi Agribisnis Tahun Ajaran 2018-

2019 sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan mutu akademik di Tahun Ajaran

berikutnya.

C. Sasaran MONEV

Adapun Sasaran Mutu Akademik program studi Agribisnis, Budidaya Perairan, Kehutanan

dan Agroteknologi Meliputi Mahasiswa dan Dosen pengampuh matakuliah.

D. Instrumen MONEV

IInstrument monev dilakukan dengan menyebarkan instrumen kepada mahasiswa, dosen dan

tenaga kependidikan melalui sistem daring yang memanfaatkan aplikasi google form yang

dapat diakses melalui link berikut:
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 Assesment untuk Mengukur Evaluasi Pembelajaran,Mahasiswa (Pelanggan) dan

implementasi Al Islam Kemuhammadiyaan (AIK)

https://drive.google.com/open?id=1eoNue67l64pTBkO8SV9c2V5gM_CaThhdQ8ojSnbSt

Ew. Assesment untuk Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa

https://forms.gle/dveXTR4cgvZ9F54A9

 Assesment untuk Mengukur Tingkat kepuasan & kenyamanan Dosen

https://drive.google.com/open?id=18gvNQpxcGbsYde08AHJGGLJamVVp2gnkBiCtBo2

HMN4

 Assesment untuk Mengukur Tingkat kepuasan & kenyamanan Tendik

https://drive.google.com/open?id=1a1AqOs1FKPk-

KANwRrCpIKFT9fEWtNUEfz0Gbvd21pI

https://drive.google.com/open?id=1eoNue67l64pTBkO8SV9c2V5gM_CaThhdQ8ojSnbStEw
https://drive.google.com/open?id=1eoNue67l64pTBkO8SV9c2V5gM_CaThhdQ8ojSnbStEw
https://drive.google.com/open?id=1eoNue67l64pTBkO8SV9c2V5gM_CaThhdQ8ojSnbStEw
https://forms.gle/dveXTR4cgvZ9F54A9
https://drive.google.com/open?id=18gvNQpxcGbsYde08AHJGGLJamVVp2gnkBiCtBo2HMN4
https://drive.google.com/open?id=18gvNQpxcGbsYde08AHJGGLJamVVp2gnkBiCtBo2HMN4
https://drive.google.com/open?id=18gvNQpxcGbsYde08AHJGGLJamVVp2gnkBiCtBo2HMN4
https://drive.google.com/open?id=1a1AqOs1FKPk-KANwRrCpIKFT9fEWtNUEfz0Gbvd21pI
https://drive.google.com/open?id=1a1AqOs1FKPk-KANwRrCpIKFT9fEWtNUEfz0Gbvd21pI
https://drive.google.com/open?id=1a1AqOs1FKPk-KANwRrCpIKFT9fEWtNUEfz0Gbvd21pI
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E. Hasil Monev Semester Gasal

1.1. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa

A. Capaian Pembelajaran
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B. Sarana Prasarana dan Sumber Pembelajaran
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C. Capaian Pembelajaran
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D. Penerapan Al-Islam Kemuhammadiyaan
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Hal yang menjadi kendala Mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan:

1. Fasilitas pembelajaran terutama LCD yang sangat minim

2. Susana kelas kurang nyaman (kursi tidak teratur dan kotor)

3. Lift mahasiswa yang tidak diaktifkan

4. Fasilitas wifi yang masih kurang

5. Fasilitas laboratorium yang sulit

6. Tidak ada akses komputer untuk pembelajaran

7. Kedisiplinan dosen yang masih pindahkan jadwal

8. Jadwal perkuliahan sore hari yang tidak efektif dan di waktu masuk shalat

9. Pengimputan nilai dan administrasi yang lain di SIMAK

10.Praktek lapang yang tidak sesuai dengan materi perkuliahan

11.Masih ada dosen yang malas masuk mengajar hanya memberi banyak tugas

12.Keterbatasan dalam mengakses perpustakaan dan jumlah buku dalam perpustakaan

masih kurang

Tingkat Kepuasan Mahasiswa (Pelanggan)

1. Aspek Tangible

Aspek tangible merupakan aspek yang berkaitan dengan bukti konkret kemampuan

suatu perguruan tinggi untuk menampilkan yang terbaik bagi mahasiswa, baik dari sisi

fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga

penampilan dosen dan tenaga kependidikan. Ada 8 item pertanyaan yang digunakan

untuk melihat sejauh mana kepuasan mahasiswa dari aspek tangible. Tingkat kepuasan

dari tiap program studi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Agribisnis terhadap layanan akademik di Fakultas

Pertanian disajikan dalam table berikut:

Tabel 1. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 2,77 Cukup Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 2,81 Cukup Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,85 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 2,88 Cukup Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,43 Cukup Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 2,13 Kurang Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

1,76 Kurang Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,00 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 2,88 Cukup Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 2,94 Cukup Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,76 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 2,93 Cukup Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,44 Cukup Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 2,23 Kurang Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

2,22 Kurang Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,24 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan

Fakultas Pertanian .
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c.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 3,65 Sangat Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 1,90 Kurang Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,70 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 2,40 Cukup Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

3,40 Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 1,80 Kurang Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

1,87 Kurang Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

2,99 Cukup Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutananmenunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologi terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 3,02 Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 3,04 Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,99 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 2,97 Cukup Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,14 Kurang Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 3,07 Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

3,20 Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,30 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 1. Aspek Tangible

2. Aspek Reliability

Aspek reliability merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan dosen, tenaga

kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. Tingkat kepuasan dari tiap

program studi dapat dilihat sebagai berikut :
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a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,28 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab

3,31 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi
materi perkuliahan

3.33 Sangat Puas

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai
yang obyektif

3,06 Puas

5. Dosen datang tepat waktu 3,04 Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,31 Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk melayani
administrasi kemahasiswaan

2,92 Cukup Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untuk
memenuhi

kepentingan mahasiswa
3,24 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,07 Puas
2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya

jawab 2,59 Cukup Puas
3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang

diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi
materi perkuliahan 3,37 Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan
nilai yang obyektif 3.4 Puas

5. Dosen datang tepat waktu 3,09 Puas
6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,56 Puas
7. Kemampuan staf akademik untuk melayani

administrasi kemahasiswaan 2,75 Cukup Puas
8. Kualitas layanan staf akademik untuk

memenuhi
kepentingan mahasiswa 2,86 Cukup Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,20 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab 3,30 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi

materi perkuliahan 3,60 Sangat Puas

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan
nilai yang obyektif 2,87 Cukup Puas

5. Dosen datang tepat waktu 3,01 Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,25 Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk
melayani administrasi kemahasiswaan 3,21 Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untukmemenuhi

kepentingan mahasiswa 2,78 Cukup Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutanamenunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .
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d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologi terhadap layanan akademik

di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,02 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab 3,11 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi
materi perkuliahan

2,94 Cukup Puas

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan
nilai yang obyektif

2,96 Cukup Puas

5. Dosen datang tepat waktu 3,12 Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,04 Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk
melayani administrasi kemahasiswaan

2,77 Cukup Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untuk
memenuhi

kepentingan mahasiswa
2,81 Cukup Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Agroteknologi menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 2. Aspek Reliability
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3. Aspek Responsiveness

Aspek responsiveness merupakan aspek yang berkaitan dengan kemauan dari

dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan

jasa dengan cepat. Tingkat kepuasan dari tiap program studi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik

di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Tingkat kepuasan aspek responsiveness Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,46 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 2,77 Cukup Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

2,81 Cukup Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

2,48 Cukup Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 2,26 Kurang Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan akademik

di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Tingkat kepuasan aspek responsiveness Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa

3,10 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 3,06 Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

3,19 Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

2,80 Cukup Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit

2,86 Cukup Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Budiday Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Tingkat kepuasan aspek responsiveness Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,12 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 3,03 Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

3,14 Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

2,89 Cukup Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 2,86 Cukup Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Program Studi Kehutanan menunjukkan

bahwa secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan

Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 12. Tingkat kepuasan aspek responsiveness program studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,10 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 3,06 Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

2,99 Cukup Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

2,95 Cukup Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 3,14 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 3. Aspek Resonsiveness

4. Aspek Assurance

Assurance merupakan aspek yang berkaitan dengan jaminan dan kepastian yang

diperoleh dari sikap sopan santun tenaga kependidikan, komunikasi yang baik, dan

pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya terhadap tenaga

kependidikan. Tingkat kepuasan dari tiap program studi dapat dilihat sebagai berikut :
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a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,02 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,04 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

2,99 Cukup Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

2,97 Cukup Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,14 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,07 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnismenunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,02 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,04 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

2,99 Cukup Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

2,97 Cukup Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,14 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,07 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Program Studi Budidaya Perairan

menunjukkan bahwa secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik

yang diberikan Fakultas Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,02 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,11 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

2,94 Cukup Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

2,96 Cukup Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,12 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,04 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologii terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 16. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,01 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,05 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

2,99 Cukup Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

2,97 Cukup Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,14 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,06 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 4. Aspek Assurance

5. Aspek Empathy

Empathy merupakan aspek yang berkaitan dengan memberikan perhatian yang

tulus dan bersifat pribadi kepada mahasiswa, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan

mahasiswa secara akurat dan spesifik. Tingkat kepuasan dari tiap program studi dapat
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dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 17. Tingkat kepuasan aspek Empathy Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1
Kepedulian pihak Fakultas/Prodi dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

3,18 Puas

2

Besarnya kontribusi biaya (sumbangan
pengembangan institusi) dibicarakandengan orang
tua wali mahasiswa

2,91 Cukup Puas

3
Fakultas/Prodi memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,12 Puas

4
Dosen bersedia membantu mahasiswa yang
mengalami kesulitan bidangakademik/mata kuliah

3,04 Puas

5

Pihak Fakultas/Prodi berusaha memahami minat
dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,04 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 18. Tingkat kepuasan aspek Empathy Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1
Kepedulian pihak Fakultas/Prodi dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

3,20 Puas

2

Besarnya kontribusi biaya (sumbangan
pengembangan institusi) dibicarakandengan orang
tua wali mahasiswa

2,90 Cukup Puas

3
Fakultas/Prodi memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,13 Puas
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4
Dosen bersedia membantu mahasiswa yang
mengalami kesulitan bidangakademik/mata kuliah

3,01 Puas

5

Pihak Fakultas/Prodi berusaha memahami minat
dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,02 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswaProgram Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Tingkat kepuasan aspek EmpathyProgram Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kepedulian pihak Fakultas/Prodi dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

3,16 Puas

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan
institusi) dibicarakandengan orang tua wali mahasiswa

2,90 Cukup Puas

3. Fakultas/Prodi memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,12 Puas

4. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami
kesulitan bidangakademik/mata kuliah

3,08 Puas

5. Pihak Fakultas/Prodi berusaha memahami minat dan
bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,01 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologi terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 20. Tingkat kepuasan aspek Empathy Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kepedulian Fakultas Pertanian dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

3,19 Puas

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan
pengembangan institusi) dibicarakan dengan orang tua
wali mahasiswa

2,90 Cukup Puas

3. Fakultas Pertanian memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,13 Puas

4. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang
mengalami kesulitan bidang akademik/mata kuliah

3,00 Puas

6. Fakultas Pertanian berusaha memahami minat
dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,02 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Program Studi Agroteknologi

menunjukkan bahwa secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik

yang diberikan Fakultas Pertanian .

Gambar 5. Aspek Empahty
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1.2. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Tingkat Kepuasan Dosen

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan perkuliahan

a) Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 21. Tingkat Kepuasan Dosen Agribisnis terhadap kegiatan perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan
yang disediakan selama masa perkuliahan daring

2,97 cukup puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan
kondisi ruangan kuliah sistem daring di semester ini

2,87 cukup puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap
dan kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah
Daring

3,53 puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan
kedisiplinan jadwal yang diberikan

3,67 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat
anda merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

3,40 puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan dosen lain dalam mengajar untuk satu
matakuliah (Jika tidak teamwork, tdk usah di isi)

3,37 cukup puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda
dengan sistem kuliah daring ini

3,60 puas

Hasil survey terhadap kepuasa dosen Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosenmerasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

b) Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Tingkat Kepuasan Dosen BudidayaPerairan terhadap Kegiatan Perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan
yang disediakan selama masa perkuliahan daring

2,88 cukup puas
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2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan
kondisi ruangan kuliah sistem daring di semester ini

3,00 cukup puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap
dan kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah
Daring

2,75 cukup puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan
kedisiplinan jadwal yang diberikan

3,63 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat
anda merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

3,63 puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan dosen lain dalam mengajar untuk satu
matakuliah (Jika tidak teamwork, tdk usah di isi)

4,13 puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda
dengan sistem kuliah daring ini

3,75 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosena merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

c) Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan dosen Kehutanan terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Tingkat Kepuasan Dosen Kehutanan terhadap Kegiatan Perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan
yang disediakan selama masa perkuliahan daring

3,44 puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan
kondisi ruangan kuliah sistem daring di semester ini

3,22 cukup puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap
dan kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah
Daring

3,78 puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan
kedisiplinan jadwal yang diberikan

3,78 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat
anda merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

4,11 puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan dosen lain dalam mengajar untuk satu
matakuliah (Jika tidak teamwork, tdk usah di isi)

3,56 puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda

3,56 puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

dengan sistem kuliah daring ini

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Kehutanan menunjukkan bahwa secara rata-

rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

d) Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan dosen Agroteknologi terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24. Tingkat Kepuasan Dosen Agroteknologi terhadap Kegiatan Perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan yang
disediakan selama masa perkuliahan daring

3,60 puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan kondisi
ruangan kuliah sistem daring di semester ini

3,40 puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap dan
kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah Daring

3,00 cukup puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan kedisiplinan
jadwal yang diberikan

3,60 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat anda
merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

4,60 sangat puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work dengan
dosen lain dalam mengajar untuk satu matakuliah (Jika
tidak teamwork, tdk usah di isi)

4,40 sangat puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda dengan
sistem kuliah daring ini

4,00 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian



46

Gambar 6. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Kegiatan Perkuliahan

Tingkat kepuasan terhadap Kegiatan Pengembangan Diri, Penelitian & Pengabdian
Masyarakat

a) Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan pengembangan diri, penelitian

dan pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25. Tingkat Kepuasan Dosen Agribisnis terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,23 cukup puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

3,16 cukup puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,70 puas

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya

3,23 cukup puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

kegiatan dan sarana)
5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam

setiap kegiatan penelitian
3,63 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

b) Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan pengembangan diri,

penelitian dan pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Tingkat Kepuasan Dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,88 puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

2,75 cukup puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,75 puas

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya
kegiatan dan sarana)

2,88 cukup puas

5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan penelitian

3,13 cukup puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

c) Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan dosen Kehutanan terhadap kegiatan pengembangan diri, penelitian dan

pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 26. Tingkat Kepuasan Dosen Kehutanan terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,56 sangat puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

3,56 puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,89 puas

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya
kegiatan dan sarana)

3,56 puas

5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan penelitian

4,00 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

d) Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan dosen Agroteknologi terhadap kegiatan pengembangan diri, penelitian

dan pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Tingkat Kepuasan Dosen Agroteknologi terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,00 cukup puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

3,00 cukup puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,80 puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya
kegiatan dan sarana)

3,00 cukup puas

5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan penelitian

4,00 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

Gambar 7. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Pengembangan Diri, Penelitian & Pengabdian

Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

a) Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi umum di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Tingkat Kepuasan Dosen Agribisnis terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

3,50 puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,67 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

3,60 puas

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,83 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,50 puas

Hasil survey terhadap kepuasa dosen Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

b) Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi

umum di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29. Tingkat Kepuasan Dosen Budidaya Perairan terhadap Fasilitas dan Persepsi
Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

3,13 cukup puas

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,50 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

4,13 puas

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

4,00 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,63 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian
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c) Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan dosen Kehutanan terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi umum di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Tingkat Kepuasan Dosen Kehutanan terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

3,78 puas

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,89 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

4,00 puas

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,78 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,78 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

d) Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan dosen Agroteknologi terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi umum

di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 31. Tingkat Kepuasan Dosen Agroteknologi terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

4,00 puas

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,80 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

3,40 puas
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4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,40 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,40 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

Gambar 8. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

1.3. Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan

Tingkat kepuasan tenagakependidikan di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32. Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas pelayanan
(Komputer/Print/Ac/Meja kerja/Ruangan/dll) yang
disediakan selama melaksanakan tugas di masa
pandemi semster ini

3,2 puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

2 Apakah anda merasa nyaman terhadap fasilitas
layanan yang disediakan 3,6 sangat puas

3 Apakah anda merasa nyaman dalam memberikan
pelayanan kepada mahasiswa selama masa pandemi
ini

3,6 sangat puas

4 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan sesama tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas anda?

4,6 sangat puas

5 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

4,4 sangat puas

Hasil survey kepuasan tenaga kependidkan di Fakultas Pertanian menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa sangat puas

Gambar 9. Tingkat Kepuasan Tendik

1.4. Rencana Tindak Lanjut

1. Berdasarkan hasil analisis suvey kepuasan mahasiswa, tingkat kepuasan mahasiswa

pada penggunaan layanan sudah baik, namun ada beberapa indikator yang perlu

diperbaiki. Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah penambahan buku referensi di

perpustakaan, sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran khususnya
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penambahan LCD dan AC pada ruang kelas dan dilakukan pengecekan berkala pada

sarana dan prasarana tersebut. Perlu membuat SOP terkait interaksi antara pimpinan

fakultas/.prodi terhadap orag tua mahasiswa. Pengadaan ruangan laboraorium beserta

alat-alatnya untuk meunjang kegiatan praktikum dari mahsiswa.

2. Dosen merasa belum puas dengan fasilitas yang disiapkan oleh Fakultas seperti

kurangnya LCD dan dan ruangan kelas yang kurang serta ketidaknyamanan dalam

ruangan kelas karena panas. Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah dengan

menambah jumlah LCD dan memberikan fasilitas berupa pendingin ruangan (AC)

ditiap kelas. Dosen juga merasa belum puas dengan fasilitas dalam pengembangan

karir. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan

pendampingan pengembangan karir kepada dosen serta mengikut sertakan dosen

dalam kegiatan pertemuan ilmiah daan workshop. Dosen merasa belum puas dengan

fasilitas yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian

masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter ini. Tindak lanjut yang dilakukan

adalah dengan meningkatkan biaya penelitian dan pengabdian internal di semester

berikutnya. Dosen merasa belum puas dengan fasilitas yang disediakan khususnya

ruang dosen dan meja kerja. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan menambah

ruangan dosen sesuai dengan jumlah dosen dan membuat ruang sholat khusus untuk

dosen dan tenaga kependidikan

3. Tingkat kepuasan tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian berdasarkan hasil survey

sudah merasa puas
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F. Hasil Semester Genap 2019/2020

1.1. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa

A. Evaluasi Pembelajaran Semester

1. Kegiatan Pembelajaran
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Diagram Control Capaian Kegiatan Pembelajaran TA. 2018-2019
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2. Sarana Prasarana Dan Sumber Pembelajaran
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3. Capaian Pembelajaran
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4. Penerapan Al-Islam Kemuhammadiyaan
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Tinjauan Sarana & Prasarana

1. Kondisi ruang kelas yang terkesan
kurang teratur

2. Jumlah kursi perkuliahan kurang
dan sudah banyak diantaranya
yang tidak layak pakai

3. Kondisi listrik dalam kelas yang
kadang tidak ada sehingga, tidak
dapat menggunakan LCD dan
Kipas

Kursi perkuliahan penggunaannya
tidak diperhatikan dengan baik,
sehingga banyak ditemukan digunakan
oleh mahasiswa di luar kelas

Kebersihan toilet mahasiswa tidak
terjaga dengan baik
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Beberapa prasarana publikasi tidak
termanfaatkan dengan baik dan tidak
terawat

Kondisi Musholla Fakultas masih
kurang perawatan, jarang dipakai
karena ada kebocoran pipa yang
kadang membasahi musholla.

Kondisi Laboratorium yang masih
sembraut, karena sampai saat ini
masih belum ada penanggung jawab
atas laboratorium tersebut
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Tingkat Kepuasasan Mahasiswa

Aspek Tangible

Aspek tangible merupakan aspek yang berkaitan dengan bukti konkret kemampuan

suatu perguruan tinggi untuk menampilkan yang terbaik bagi mahasiswa, baik dari sisi

fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga

penampilan dosen dan tenaga kependidikan. Ada 8 item pertanyaan yang digunakan

untuk melihat sejauh mana kepuasan mahasiswa dari aspek tangible. Tingkat kepuasan

dari tiap program studi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Agribisnis terhadap layanan akademik di Fakultas

Pertanian disajikan dalam table berikut:

Tabel 33. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 2,85 Cukup Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 2,73 Cukup Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,89 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 2,98 Cukup Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,98 Cukup Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 2,97 Cukup Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

2,93 Cukup Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,51 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 34. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 2,85 Cukup Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 2,75 Cukup Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,88 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 2,99 Cukup Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,98 Cukup Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 2,99 Cukup Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

2,91 Cukup Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,59 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan

Fakultas Pertanian .

c.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 35. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 3,00 Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 2,77 Cukup Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,88 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 3,03 Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,92 Cukup Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 2,94 Cukup Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

2,91 Cukup Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,44 Puas



71

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutananmenunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologi terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 36. Tingkat kepuasan aspek tangible Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 2,83 Cukup Puas

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 2,83 Cukup Puas

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 2,89 Cukup Puas

4. Tersedia perpustakaan yang lengkap 3,02 Puas

5. Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa (bahasa, komputer)

2,95 Cukup Puas

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 3,03 Puas

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan
bersih

3,58 Puas

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh
mahasiswa

3,58 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan

Fakultas Pertanian .
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Gambar 1. Aspek Tangible

2. Aspek Reliability

Aspek reliability merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan dosen, tenaga

kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. Tingkat kepuasan dari tiap

program studi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa program studiAgribisnis terhadap layanan akademik di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 37. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,21 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab

3,28 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi
materi perkuliahan

3,04 Puas

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai 2,82 Cukup Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

yang obyektif

5. Dosen datang tepat waktu 3,03 Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,05 Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk melayani
administrasi kemahasiswaan

3,06 Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untukmemenuhi
kepentingan mahasiswa

3,06 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 38. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,23 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab 3,38 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi
materi perkuliahan

3,43 Puas

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan
nilai yang obyektif

2,71 Cukup Puas

5. Dosen datang tepat waktu 2,98 Cukup Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 2,96 Cukup Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk melayani
administrasi kemahasiswaan

3,11 Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi
kepentingan mahasiswa

3,11 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .
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c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 39. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Kehutanan
No. Pernyataan Skor Tingkat

Kepuasan
1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,24 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab 3,33 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi

materi perkuliahan 3,11 Puas

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan
nilai yang obyektif 3,06 Puas

5. Dosen datang tepat waktu 3,04 Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,04 Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk
melayani administrasi kemahasiswaan 3,06 Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untukmemenuhi

kepentingan mahasiswa 3,06 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutanamenunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologi terhadap layanan akademik

di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 40. Tingkat kepuasan aspek reliability Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 3,24 Puas

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya
jawab 3,33 Puas

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang
diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi
materi perkuliahan

3,12 Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan
nilai yang obyektif

2,85 Cukup Puas

5. Dosen datang tepat waktu 3,06 Puas

6. Satuan Acara Perkuliahan yang dibuat dosen 3,03 Puas

7. Kemampuan staf akademik untuk
melayani administrasi kemahasiswaan

3,10 Puas

8. Kualitas layanan staf akademik untuk
memenuhi

kepentingan mahasiswa
3,10 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Agroteknologi menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 2. Aspek Reliability

3. Aspek Responsiveness

Aspek responsiveness merupakan aspek yang berkaitan dengan kemauan dari

dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan

jasa dengan cepat. Tingkat kepuasan dari tiap program studi dapat dilihat sebagai berikut :
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a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 41. Tingkat kepuasan aspek responsiveness Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,28 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 3,04 Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

2,82 Cukup Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

3,03 Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 3,05 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Teknik Informatika menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budiday Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budiday Perairan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 42. Tingkat kepuasan aspek responsiveness Program Studi Budiday Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,26 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 3,18 Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

2,93 Cukup Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

3,26 Cukup Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 2,97 Cukup Puas
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Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Budiday Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa cukup puas dengan layanan akademik yang diberikan

Fakultas Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Tingkat kepuasan aspek responsiveness Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,04 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 2,82 Cukup Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

3,03 Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

3,05 Puas

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 3,21 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Program Studi Kehutanan menunjukkan

bahwa secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan

Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Agroteknologi

Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 44. Tingkat kepuasan aspek responsiveness program studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Ada dosen Pembimbing Akademik bagi
mahasiswa 3,23 Puas

2. Ada beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu 3,02 Puas

3. Ada bantuan bagi mahasiswa apabila menghadapi
masalah akademik

3,20 Puas

4. Pimpinan Fakultas Pertanian beserta jajarannya
menyediakan waktu bagi orang tua mahasiswa
untuk berkonsultasi

3,18 Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

5. Ada bantuan pengobatan bagi mahasiswa yang
sakit 3,22 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 3. Aspek Resonsiveness

4. Aspek Assurance

Assurance merupakan aspek yang berkaitan dengan jaminan dan kepastian yang

diperoleh dari sikap sopan santun tenaga kependidikan, komunikasi yang baik, dan

pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya terhadap tenaga

kependidikan. Tingkat kepuasan dari tiap program studi dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 45. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,03 Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,21 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

3,14 Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

3,01 Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,22 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,18 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b.Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,00 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,17 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

3,17 Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

3,04 Cukup Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,26 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,16 Puas
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Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Program Studi Budidaya Perairan

menunjukkan bahwa secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik

yang diberikan Fakultas Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 47. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat

Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan 3,02 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik). 3,21 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

3,10 Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa 3,02 Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran 3,23 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,14 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologii terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 48. Tingkat kepuasan aspek assurance Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Staf administrasi/tenaga kependidikan santun dan
ramahdalam memberikan pelayanan

3,01 Puas

2. Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh
dosen PA (PembimbingAkademik).

3,18 Puas

3. Kesopanan dan keramahan petugas dalam
memberikan pelayanan administrasi akademik/
kemahasiswaan

3,18 Puas

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada
mahasiswa

3,04 Puas

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen
dalam prosespengajaran

3,26 Puas

6. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan
yang telah ditetapkan danberlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali

3,16 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

Gambar 4. Aspek Assurance

5. Aspek Empathy

Empathy merupakan aspek yang berkaitan dengan memberikan perhatian yang

tulus dan bersifat pribadi kepada mahasiswa, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan
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mahasiswa secara akurat dan spesifik. Tingkat kepuasan dari tiap program studi dapat

dilihat sebagai berikut :

a. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agribisnis terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 49. Tingkat kepuasan aspek Empathy Program Studi Agribisnis

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1
Kepedulian pihak Fakultas/Prodi dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

3,25 Puas

2

Besarnya kontribusi biaya (sumbangan
pengembangan institusi) dibicarakandengan orang
tua wali mahasiswa

3,05 Puas

3
Fakultas/Prodi memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,22 Puas

4
Dosen bersedia membantu mahasiswa yang
mengalami kesulitan bidangakademik/mata kuliah

3,23 Puas

5

Pihak Fakultas/Prodi berusaha memahami minat
dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,18 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

b. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Budidaya Perairan terhadap layanan

akademik di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 50. Tingkat kepuasan aspek Empathy Program Studi Budidaya Perairan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1
Kepedulian pihak Fakultas/Prodi dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa 3,24 Puas

2 Besarnya kontribusi biaya (sumbangan
pengembangan institusi) dibicarakandengan orang

3,33 Puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

tua wali mahasiswa

3
Fakultas/Prodi memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik 3,07 Puas

4
Dosen bersedia membantu mahasiswa yang
mengalami kesulitan bidangakademik/mata kuliah 2,84 Cukup Puas

5

Pihak Fakultas/Prodi berusaha memahami minat
dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,02 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswaProgram Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas

Pertanian .

c. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Kehutanan terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 51. Tingkat kepuasan aspek EmpathyProgram Studi Kehutanan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kepedulian pihak Fakultas/Prodi dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

2,85 Cukup Puas

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan
institusi) dibicarakandengan orang tua wali mahasiswa

3,06 Puas

3. Fakultas/Prodi memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,03 Puas

4. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami
kesulitan bidangakademik/mata kuliah

3,22 Puas

5. Pihak Fakultas/Prodi berusaha memahami minat dan
bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,27 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara rata-

rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik yang diberikan Fakultas Pertanian .

d. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi
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Tingkat kepuasan mahasiswa Program Studi Agroteknologi terhadap layanan akademik di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 52. Tingkat kepuasan aspek Empathy Program Studi Agroteknologi

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1. Kepedulian Fakultas Pertanian dalam memahami
kepentingan dan kesulitan mahasiswa

3,04 Puas

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan
pengembangan institusi) dibicarakan dengan orang tua
wali mahasiswa

3,04 Puas

3. Fakultas Pertanian memonitor terhadap kemajuan
mahasiswa melalui dosen Pembimbing Akademik

3,22 Puas

4. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang
mengalami kesulitan bidang akademik/mata kuliah

3,27 Puas

5. Fakultas Pertanian berusaha memahami minat
dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk
mengembangkannya

3,09 Puas

Hasil survey terhadap mahasiswa pogram studi Program Studi Agroteknologi

menunjukkan bahwa secara rata-rata mahasiswa merasa puas dengan layanan akademik

yang diberikan Fakultas Pertanian .

Gambar 5. Aspek Empahty
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1.2. Monitoring Evaluasi Kegiatan dan Tingkat Kepuasan Dosen

a) Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 53. Tingkat Kepuasan Dosen Agribisnis terhadap kegiatan perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan
yang disediakan selama masa perkuliahan daring

2,93 cukup puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan
kondisi ruangan kuliah sistem daring di semester ini

2,93 cukup puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap
dan kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah
Daring

3,26 cukup puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan
kedisiplinan jadwal yang diberikan

3,59 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat
anda merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

3,74 puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan dosen lain dalam mengajar untuk satu
matakuliah (Jika tidak teamwork, tdk usah di isi)

3,89 puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda
dengan sistem kuliah daring ini

3,67 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

b) Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 54. Tingkat Kepuasan Dosen BudidayaPerairan terhadap Kegiatan Perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan
yang disediakan selama masa perkuliahan daring

3,11 cukup puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan
kondisi ruangan kuliah sistem daring di semester ini

3,22 cukup puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap
dan kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah
Daring

3,11 cukup puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan
kedisiplinan jadwal yang diberikan

4,11 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat
anda merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

4,22 sangat puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan dosen lain dalam mengajar untuk satu
matakuliah (Jika tidak teamwork, tdk usah di isi)

4,33 sangat puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda
dengan sistem kuliah daring ini

3,67 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosena merasa cukuppuas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

c) Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan dosen Kehutanan terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 55. Tingkat Kepuasan Dosen Kehutanan terhadap Kegiatan Perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan
yang disediakan selama masa perkuliahan daring

2,89 cukup puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan
kondisi ruangan kuliah sistem daring di semester ini

2,22 tidak puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap
dan kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah
Daring

2,56 tidak puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan
kedisiplinan jadwal yang diberikan

3,11 cukup puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat
anda merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

3,89 puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan dosen lain dalam mengajar untuk satu
matakuliah (Jika tidak teamwork, tdk usah di isi)

4,11 puas

7
Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir

3,11 cukup puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda
dengan sistem kuliah daring ini

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Kehutanan menunjukkan bahwa secara rata-

rata dosen puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

d) Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan dosen Agroteknologi terhadap kegiatan perkuliahan di Fakultas

Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 56. Tingkat Kepuasan Dosen Agroteknologi terhadap Kegiatan Perkuliahan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas perkuliahan yang
disediakan selama masa perkuliahan daring

2,75 cukup puas

2 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan kondisi
ruangan kuliah sistem daring di semester ini

3,50 puas

3 Apakah anda merasa nyaman mengajar dengan sikap dan
kedisiplinan mahasiswa menggunakan kuliah Daring

3,00 cukup puas

4 Apakah anda puas dengan pengaturan dan kedisiplinan
jadwal yang diberikan

4,00 puas

5 Apakah jumlah mahasiswa yang anda ajar, membuat anda
merasa nyaman dalam pembelajaran daring.

3,50 puas

6 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work dengan
dosen lain dalam mengajar untuk satu matakuliah (Jika
tidak teamwork, tdk usah di isi)

4,25 sangat puas

7 Apakah anda puas dengan capaian/nilai akhir
pembelajaran yang diraih oleh mahasiswa anda dengan
sistem kuliah daring ini

3,75 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian
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Gambar 10. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Kegiatan Perkuliahan

Tingkat kepuasan terhadap Kegiatan Pengembangan Diri, Penelitian & Pengabdian
Masyarakat

a) Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan pengembangan diri, penelitian

dan pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57. Tingkat Kepuasan Dosen Agribisnis terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,22 cukup puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

3,07 puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,52 puas

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya

3,44 puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

kegiatan dan sarana)
5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam

setiap kegiatan penelitian
3,81 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

b) Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan pengembangan diri,

penelitian dan pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 58. Tingkat Kepuasan Dosen BudidayaPerairan terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,67 puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

3,67 puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,78 puas

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya
kegiatan dan sarana)

3,44 puas

5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan penelitian

3,89 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

c) Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan dosen Kehutanan terhadap kegiatan pengembangan diri, penelitian dan

pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:



90

Tabel 59. Tingkat Kepuasan Dosen Kehutanan terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

2,56 tidak puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

2,67 cukup puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,56 puas

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya
kegiatan dan sarana)

2,89 cukup puas

5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan penelitian

3,67 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

d) Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan dosen Agroteknologi terhadap kegiatan pengembangan diri, penelitian

dan pengabdian di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Tingkat Kepuasan Dosen Agroteknologi terhadap kegiatan pengembangan diri,
penelitian dan pengabdian

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan karir
(Sekolah, mengikuti pertemuan ilmiah, pelatihan,
workshop) di semseter ini

3,50 puas

2 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat (Biaya kegiatan dan sarana) di semseter
ini

3,50 puas

3 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan pengabdian

3,25 cukup puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

4 Apakah anda puas dengan fasilitas yang diberikan
dalam melaksanakan kegiatan penelitian (Biaya
kegiatan dan sarana)

3,50 puas

5 Apakah anda puas dengan kerjasama dosen dalam
setiap kegiatan penelitian

2,75 cukup puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

Gambar 11. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Pengembangan Diri, Penelitian &
Pengabdian

Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

a) Program Studi Agribisnis

Tingkat kepuasan dosen Agribisnis terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi umum di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 61. Tingkat Kepuasan Dosen Agribisnis terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla

2,56 tidak puas



92

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

dll)
2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan

akademik di intansi anda bekerja
3,48 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

3,56 puas

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,48 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,30 cukup puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agribisnis menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

b) Program Studi Budidaya Perairan

Tingkat kepuasan dosen Budidaya Perairan terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi

umum di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 62. Tingkat Kepuasan Dosen Budidaya Perairan terhadap Fasilitas dan Persepsi
Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

3,44 puas

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,89 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

3,78 puas

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,78 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,67 puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Budidaya Perairan menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian
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c) Program Studi Kehutanan

Tingkat kepuasan dosen Kehutanan terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi umum di

Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 63. Tingkat Kepuasan Dosen Kehutanan terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

2,56 tidak puas

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,33 cukup puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

3,67 puas

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,33 cukup puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

3,22 cukup puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Kehutanan menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa cukup puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

d) Program Studi Agroteknologi

Tingkat kepuasan dosen Agroteknologi terhadap kegiatan fasilitas dan persepsi umum

di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 64. Tingkat Kepuasan Dosen Agroteknologi terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas dengan fasilitas yang disediakan
untuk anda untuk bekerja dengan baik di instansi
anda (Ruang dosen, Wifi, meja kerja, Wc, Musholla
dll)

3,50 puas

2 Apakah anda merasa puas dengan pelayanan
akademik di intansi anda bekerja

3,50 puas

3 Apakah anda merasa puas dengan kinerja
manajemen pengelolaan program studi di instansi
anda

3,25 cukup puas
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No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

4 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

3,50 puas

5 Apakah anda puas dengan layanan kerja dan
manajemen kepemimpinan di instansi anda

2,75 cukup puas

Hasil survey terhadap kepuasan dosen Program Studi Agroteknologi menunjukkan bahwa

secara rata-rata dosen merasa puas dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian

Gambar 12. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum
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1.3 Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan

Tingkat kepuasan tenagakependidikan di Fakultas Pertanian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 65. Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan

No. Pernyataan Skor Tingkat
Kepuasan

1 Apakah anda puas terhadap fasilitas pelayanan
(Komputer/Print/Ac/Meja kerja/Ruangan/dll) yang
disediakan selama melaksanakan tugas di masa
pandemi semster ini

3,67 Puas

2 Apakah anda merasa nyaman terhadap fasilitas
layanan yang disediakan

4,00 Puas

3 Apakah anda merasa nyaman dalam memberikan
pelayanan kepada mahasiswa selama masa pandemi
ini

4,00 Puas

4 Apakah anda merasa nyaman bekerja tim work
dengan sesama tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas anda?

4,67 Sangat Puas

5 Apakah beban kerja anda telah sesuai dengan apa
yang menjadi hak anda.

4,33 Sangat Puas

Hasil survey kepuasan tenaga kependidkan di Fakultas Pertanian menunjukkan bahwa secara

rata-rata dosen merasa sangat puas

Gambar 13. Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Fasilitas dan Persepsi Umum
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G. Hasil Audit Mutu Internal Tahun Ajaran 2018-2019

1.1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),

Pasal 50 ayat (6) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan

secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan

pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sistem pejaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian,

evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan

berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh

kepuasan.

Terkait dengan kepentingan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas input, proses,

output, dan outcomenya, maka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sangat

penting. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, yaitu Pasal 91, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan

non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu dan terlaksananya proses pembelajaran yang efisien,

efektif dan bertanggungjawab, setiap satuan pendidikan diharuskan melaksanakan

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan

proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pemantauan / monitoring, supervisi, evaluasi,

pelaporan dan pengambilan langkah- langkah tindak lanjut yang diperlukan.
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Sistem penjaminan mutu yang diterapkan di lingkup Fakultas Pertanian yaitu sistem

Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Unit Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian pada

tahun 2013-2018 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

a) Menjalankan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu

tingkat Universitas dan Kebijakan Mutu Internal Fakultas Pertanian.

b) Mendampingi berbagai Program Studi dalam rangka akreditasi BAN-PT.

c) Melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal pada Program studi.

1.2 Tujuan AMAI

a) Untuk mengetahui sejauh mana program studi (prodi) menjalankan kegiatan Tridarma

perguruan tinggi sesuai Standar Akademik yang telah ditetapkan.

b) Mengetahui jalannya sistem monitoring dan evaluasi (monev) perkuliahan dan nilai

setiap semester.

c) Untuk melakukan penilaian terhadap program studi terhadap standar mutu akademik

yang telah ditetapkan.

d) Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian sasaran mutu yang

telah ditetapkan, serta peluang-peluang perbaikan yang mungkin dijalankan.

1.3 Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal 2018-2019 dilakukan pada program studi-

program studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari penyempurnaan instrumen audit, sosialisasi

instrumen kepada auditor, pelaksanaan audit, penyusunan laporan, dan pelaporan serta tindak

lanjut dari rekomendasi laporan audit. Audit dilaksanakan pada empat program studi yaitu

Program Studi Agribisnis, Program Studi Budidaya Perairan, Program Studi Kehutanan dan

Program Studi Agroteknologi. Adapun hasil Audit dari program studi tersebut adalah

sebagai berikut:
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A. Program Studi Agribisnis

Audit Mutu Internal Program Studi Agribisnis terdiri dari 8 indikator. Hasil Audit

Mutu Internal Program Studi Agribisnis dapat dilihat pada gambar berikut
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Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Agribisnis

mendapatkan nilai keseluruhan sub standar yaitu 247,2 dengan persentase rata-rata

sebesar 71,01% masuk dalam kategori baik. Pada indikator suasana akademik memiliki

nilai tertinggi dengan persentase sebesar 82,8%, sedangkan persentase terendah terdapat

pada indikator penelitian,pengabdian kepada masyarakat dengan persentase sebesar

53,1 %.

Standar kurikulum memperoleh skor 55 dengan persentase sebesar 76,389%.

nilai ini menunjukkan bahwa standar kurikulum telah mencapai standar. Standar

dosen dan tenaga pendukung dengan skor 24,4% persentase sebesar 76,25% . Nilai ini

menunjukkan bahwa standar dosen dan tenaga pendukung telah mencapai standar.

Standar sarana dan prasarana mem peroleh nilai skor 23,6 dengan persentase sebesar

59%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana belum mencapai

standar. Standar aktivitas dalam proses pembelajaran memperoleh skor 62,4 dengan

persentase sebesar 70,9%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar aktivitas dalam proses

pembelajaran belum mencapai standar. Standar sistem penilaian dan evaluasi

memperoleh nilai 16,3 dengan persentase sebesar 67,91%. nilai ini menunjukkan bahwa

standar sistem penilaian belum mencapai standar. Standar suasana akademik
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memperoleh skor 29,8 dengan persentase sebesar 82,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa

standar suasana akademik telah mencapai standar. Standar kompetensi lulusan

memperoleh skor 18,6 dengan persentase sebesar 77,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa

standar kompetensi lulusan telah mencapai standar. Standar penelitian, pengabdian

kepada masyarakat memperoleh skor 17 dengan persentase sebesar 53,1 %. Nilai ini

menunjukkan bahwa standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat belum

mencapai standar.
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B. Program Studi Budidaya Perairan

Audit Mutu Internal Program Studi Budidaya Perairan terdiri dari 8 indikator. Hasil

Audit Mutu Internal Program Studi Agribisnis dapat dilihat pada gambar berikut
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Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Budidaya

Perairan (BDP) mendapatkan nilai keseluruhan sub standar yaitu 250,7 dengan

persentase rata-rata sebesar 72,04% masuk dalam kategori baik. Pada indikator sistem

penilaian dan evaluasi memiliki nilai tertinggi dengan persentase sebesar 106,25%,

sedangkan persentase terendah terdapat pada indikator penelitian,pengabdian kepada

masyarakat dengan persentase sebesar 51,25 %.

Standar kurikulum memperoleh skor 52,1 dengan persentase sebesar 72,36%.

nilai ini menunjukkan bahwa standar kurikulum belum mencapai standar. Standar

dosen dan tenaga pendukung dengan skor 20,6% persentase sebesar 64,37% . Nilai ini

menunjukkan bahwa standar dosen dan tenaga pendukung belum mencapai standar.

Standar sarana dan prasarana mem peroleh nilai skor 28,5 dengan persentase sebesar

71,25%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana belum mencapai

standar. Standar aktivitas dalam proses pembelajaran memperoleh skor 65,3 dengan

persentase sebesar 74,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar aktivitas dalam proses

pembelajaran belum mencapai standar. Standar sistem penilaian dan evaluasi

memperoleh nilai 25,5 dengan persentase sebesar 106,25%. Nilai ini menunjukkan

standar sistem penilaian dan evaluasi telah mencapai standar. Standar suasana
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akademik memperoleh skor 24,8 dengan persentase sebesar 68,8%. Nilai ini

menunjukkan bahwa standar suasana akademik belum mencapai standar. Standar

kompetensi lulusan memperoleh skor 17,5 dengan persentase sebesar 72,9%. Nilai ini

menunjukkan bahwa standar kompetensi lulusan belum mencapai standar. Standar

penelitian, pengabdian kepada masyarakat memperoleh skor 16,4 dengan persentase

sebesar 51,25 %. Nilai ini menunjukkan bahwa standar penelitian, pengabdian kepada

masyarakat belum mencapai standar.
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C. Program Studi Kehutanan

Audit Mutu Internal Program Studi Kehutanan terdiri dari 8 indikator. Hasil Audit

Mutu Internal Program Studi Agribisnis dapat dilihat pada gambar berikut
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Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi Kehutanan

mendapatkan nilai keseluruhan sub standar yaitu 255 dengan persentase rata-rata sebesar

73,28 % masuk dalam kategori baik. Pada indikator sistem penilaian dan evaluasi

memiliki nilai tertinggi dengan persentase sebesar 110%, sedangkan persentase terendah

terdapat pada indikator penelitian,pengabdian kepada masyarakat dengan persentase

sebesar 55 %.

Standar kurikulum memperoleh skor 55,3 dengan persentase sebesar 76,8%.

nilai ini menunjukkan bahwa standar kurikulum telah mencapai standar. Standar

dosen dan tenaga pendukung dengan skor 25,4 persentase sebesar 79,3% . Nilai ini

menunjukkan bahwa standar dosen dan tenaga pendukung telah mencapai standar.

Standar sarana dan prasarana mem peroleh nilai skor 23,6 dengan persentase sebesar

59%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana belum mencapai

standar. Standar aktivitas dalam proses pembelajaran memperoleh skor 63,5 dengan

persentase sebesar 72,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar aktivitas dalam proses

pembelajaran belum mencapai standar. Standar sistem penilaian dan evaluasi

memperoleh nilai 26,4 dengan persentase sebesar 110%. Nilai ini menunjukkan standar

sistem penilaian dan evaluasi telah mencapai standar. Standar suasana akademik
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memperoleh skor 24,6 dengan persentase sebesar 68,3%. Nilai ini menunjukkan bahwa

standar suasana akademik belum mencapai standar. Standar kompetensi lulusan

memperoleh skor 18,6 dengan persentase sebesar 77,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa

standar kompetensi lulusan telah mencapai standar. Standar penelitian, pengabdian

kepada masyarakat memperoleh skor 17,6 dengan persentase sebesar 55 %. Nilai ini

menunjukkan bahwa standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat belum

mencapai standar.
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D. Program Studi Agroteknologi

Audit Mutu Internal Program Studi Kehutanan terdiri dari 8 indikator. Hasil Audit

Mutu Internal Program Studi Agroteknologi dapat dilihat pada gambar berikut
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Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Program Studi

Agroteknologi mendapatkan nilai keseluruhan sub standar yaitu 218,2 dengan persentase

rata-rata sebesar 62,70 % masuk dalam kategori baik. Pada indikator sistem penilaian

dan evaluasi memiliki nilai tertinggi dengan persentase sebesar 74,58%, sedangkan

persentase terendah terdapat pada indikator penelitian,pengabdian kepada masyarakat

dengan persentase sebesar 50,8 %.

Standar kurikulum memperoleh skor 51,4 dengan persentase sebesar 71,38%.

nilai ini menunjukkan bahwa standar kurikulum belum mencapai standar. Standar

dosen dan tenaga pendukung dengan skor 22,5 persentase sebesar 70,3% . Nilai ini

menunjukkan bahwa standar dosen dan tenaga pendukung belum mencapai standar.

Standar sarana dan prasarana mem peroleh nilai skor 22,5 dengan persentase sebesar

56,25%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar sarana dan prasarana belum mencapai

standar. Standar aktivitas dalam proses pembelajaran memperoleh skor 54,6 dengan

persentase sebesar 62,04%. Nilai ini menunjukkan bahwa standar aktivitas dalam proses

pembelajaran belum mencapai standar. Standar sistem penilaian dan evaluasi

memperoleh nilai 17,9 dengan persentase sebesar 74%. Nilai ini menunjukkan standar

sistem penilaian dan evaluasi belum mencapai standar. Standar suasana akademik
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memperoleh skor 20,3 dengan persentase sebesar 56,38%. Nilai ini menunjukkan bahwa

standar suasana akademik belum mencapai standar. Standar kompetensi lulusan

memperoleh skor 12,2 dengan persentase sebesar 50,83%. Nilai ini menunjukkan bahwa

standar kompetensi lulusan belum mencapai standar. Standar penelitian, pengabdian

kepada masyarakat memperoleh skor 16,8 dengan persentase sebesar 52,5 %. Nilai ini

menunjukkan bahwa standar penelitian, pengabdian kepada masyarakat belum

mencapai standar.



110

1.4 Analisis Temuan Dan Tindak Lanjut Perbaikan

N
o.

Instrument Perbaikan Analisa Penyebab Masalah Rencana Tindak Lanjut Waktu Rencana
Penyelesaian

Penanggun
g Jawab

1 Tersedianya bahan
bacaan/Literatur untuk
mendukung perkuliahan

Perpusatakaan sampai saat
ini belum di aktifkan
sepenuhnya

Sudah dilakukan perbaikan dan
penambahan sarana
prasarana , namun perlu
mengangkat pengelola
perpustakaan fakultas

Semester
Genap TA
2018-2019

WD 1 dan

WD 2

2 Bahan dan Alat untuk
kegiatan laboratorium

Sampai saat ini laboratorium
masih sementara dalam
pemenuhan kelengkapan
kebutuhan

Sudah masuk di raker
Universitas dan akan
diperadakan

Tahun Akademik
Berikutnya WD 2

3 Akses terhadap computer

untuk mengerjakan
tugas- tugas yang
dibebankan

Memang belum ada

Laboratorium komputer di
Fakultas

Direncanakan pengadaaan lab
komputer pada raker
selanjutnya.

Tahun Akademik
Berikutnya WD 2

4 Kelengkapan
sarana/prasarana dalam
menunjang proses
perkuliahan

sudah banyak yang rusak LCD butuh manajemen
pemakaian, Bangku kuliah
akan segeran di adakan

Semester
Genap TA
2018-2019

WD 2
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N
o.

Instrument Perbaikan Analisa Penyebab Masalah Rencana Tindak Lanjut Waktu Rencana
Penyelesaian

Penanggun
g Jawab

5 Kebersihan, kerapian dan

kenyamanan ruangan
perkuliahan

Kurangnya kesadaran Civitas

akademia terhadap
kebersihan

Himbuan bersama civitas,
sarana

kebersihan tiap kelas, himbauan
pamplet

Semester
Genap TA
2018-2019

Pimpinan

Fakultas
dan Kaprodi

6 Berdoa sebelum memulai
perkuliahan

Budaya islami belum di
tumbuhkan di fakultas Himbauan dan akan dikaji Semester

Genap TA
2018-2019

WD 1 dan

WD 4

7

Kajian kajian la Islam
secara rutin di kampus
masih kurang

Kurang kesadaran dari
mahasiwa, kurang difasilitasi

oleh pihak fakultas dan
program studi

Akan dikaji oleh Pimpinan WD 4
dengan mengaktifkan kajian
rutin di fakultas

Semester
Genap TA
2018-2019

WD 4
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VI. PENUTUP

a) Berdasarkan hasil evaluasi mutu akademik internal program studi yang telah di lakukan,

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik program studi di Fakultas

Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilakukan dengan baik dan sesuai

yang telah direncana pada awal Tahun Ajaran 2018-2019.

b) Umpan balik berupa perbaikan yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah sarana dan prsarana

pembelajaran, kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan penelitian dan

pengabdian dosen.

c) Semua proses kegiatan akademik telah dievaluasi mulai dari kegiatan pembelajaran oleh

dosen dan mahasiswa, begitupun dengan Audit Mutu Internal Program Studi (AMAI) telah

berjalan dengan baik, meskipun di satu sisi masih ada beberapa kekurangan yang menjadi

temuan, yang mana masih harus membutuhkan perhatian dan tindak lanjut oleh pimpinan

dan segenap manajemen fakultas pertanian untuk perbaikan mutu akademik di Tahun Ajaran

yang akan datang.
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LAMPIRAN:

Berita Acara Rapat Tinjauam Manajemen Mutu:
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Berita acara:
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Dokumentasi Rapat UPM Pelaksanaan Monev TA 2018-2019

Dokumentasi Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat Fakultas
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