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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu keberhasilan program studi dalam mencapai visi dan misi, salah satunya 

ditentutkan oleh kepuasan dari seluruh civitas akademika dalam hal ini adalah mahasiswa, dosen, 

dan tenaga kependidikan terhadap layanan yang diberikan oleh program studi. Hal ini 

dikarenakan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, danmitra (stakeholder) selain berperan 

sebagai input, mereka juga adalah pelanggan (konsumen) yang memanfaatkan jasa. Oleh sebab 

itu konsep pelayanan, kepuasan menjadi penting. 

Saat ini, kualitas pelayanan program studi terhadap dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan dan mitra (stakeholder) dipandang sebagai salah satu alat untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Jika kualitas pelayanan buruk dan kepuasan terhadap layanan kurang 

memuasakan, maka dalam jangka panjang daya saing program studi akan melemah dan banyak 

sulit berkembang. Namun pelayanan berkualitas pekerjaan mudah, karena melibatkan banyak 

aspek seperti pola penyelanggara (tata laksana, dukungan sumber daya manusia dan 

kelembagaan yang jelas. 

Sebagai wujud komitmen Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas 

Teknik Universitas Negri Makassar untuk selalu meningkatkan mutu/kualitas pelayanan dalam 

penyelanggaraan proses kelembagaannya baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat maupun bidang lain yang terkait adalah melakukan survey kepuasan pengguna 

(pengguna jasa layanan) sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat kulitas pelayanan yang ada di 

Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian. Mengingat jenis layanan dan pengguna sangat 

beragam dengan sifat dan karakteristik yang bereda, maka ruang lingkup survey difokuskan 

terhadap jenis layanan, tata pamong, tata kelola, mahasiswa, sumbeer daya manusia, srana dan 

prsarana, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan luaran. Adapun sebagai 

pengguna jenis-jenis jasa layanan tersebut adalah pengguna internal yakni para dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasisa. Serata pengguna external dalam hal ini mitra pengguna luaran dari 

program studi PTP.  

 



 

B. Tujuan dan Sasaran 

Secara umum tujuan survey kepuasan pengguna ini adalah untuk mengetahui secara 

obyektif persepsi pengguna terhadap kinerja penyelenggaraan jasa layanan melalui kualitas 

layanan yang langsung dirasakan oleh pengguna yang bermuara pada tingkat kepuasan yang 

diterima. 

Secara khusus survey kepuasa pengguna layanan di Program Stdui Pendidikan Teknologi 

Pertanian untuk: 

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara jasa 

pelayanan; 

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

penyelenggara jasa pelayanan; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan; 

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan dimana pengguna terlibat secara aktif 

mengawasi pelaksanaan penyelanggaraan pelayanan. 

Adapun sasaran-sasaran survey kepuasan adalah sebagai berikut; 

1. Mendorong partisipai dosen, tendik dan mahasiswa sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan di Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Program 

Studi Pendidikan Teknologi Pertanian. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebij inovatif dalam menyelenggarakan 

pelayanan public di Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian 

 

C. Metode 

Survey merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok 

atau perilaku individu. Dalam Survey, Penggalian dan umumnya menggunkan angket atau 

kuesioner sebagai alat pengambil data. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2021 

kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan mitra kerjasama Program Studi 

Pendidikan Teknologi Pertanian. 



Angket penelitian disusun menggunakan skala likert dengan skor penilaian 1- 5, dimana 

1 = tidak puas, 2 = kurang puas, 3 = cukup puas, 4 = puas, 5 = sangat puas. Sedangkan isi angket 

dikonstruk sedemikian rupa sehingga mampu mencerminkan tingkat kepuasan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

Kepuasan Pengguna Mahasiswa 

 Mahasiswa merupakan stakeholder internal yang paling banyak jumlahnya  

menggunakan selauruh fasilitas manajemen prodi. Tingkat kepuasan mahasiswa diukur dengan  

32 pertanyaan yang dimuat dalam tiap-tiap indicator yaitu: kredibilitas, transparan, akuntabilitas, 

tanggung jawab, adil, kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan bimbingan akademik, kepuasan 

mahasiswa terhadap pengurusan KRS dan PRS, kepuasan mahasiswa terhadap jadwal 

perkuliahan, kepuasan mahasiswa terhadap KKN/PLP,  kepuasan mahasiswa terhadap informasi 

beasiswa, kepuasan mahasiswa terhadap HIMA, Kepuasan mahasiswa terhadap proses ujian 

skripsi, kepuasan mahasiswa terhadap penerbitan ijazah dan transkrip nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Grafik Kepuasan Mahasiswa Terhadap Tata Pamong, Tata kelola  

 Respon mahasiswa terhadap hasil survey kepuasan tata pamong dan tata kelola upss pada 

umumnya menunjukkan hal yang positif. Dimana mahasiswa merasa puas dengan semua bentuk 

pelayanan manajemen yang diberikan oleh prodi, utamanya untuk kemudahan mendapatkan 

informasi tentang beasiswa, mahasiswa cukup terbantu dengan adanya sosialisasi dan informasi 
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terkait beasiswa yang dilakukan secara transparan dan kredibelitas. Aspek keadailan pun sangat 

dijunjung tinggi dalam setiap pelayanan tanpa menbeda-bedakan perlakuan ke tiap-tiap 

mahasiswa. Kepuasa mahasiswa juga terlihat pada berbagai aspek seperti pelayanan dalam 

bimbingan akademik, proses pelaksanaan ujian skripsi hingga pada proses penerbitan dan 

pengambilan ijazah dan transkrip nilai. 

Kepuasan Pengguna Dosen 

 Kepuasan dosen terhadap manajemen prodi. Instrumen yang digunakan dalam melakukan 

pengukuran kepuasan mahasiswa adalah berupa angket/kuisioner. Kuisioner kepuasan terhadap 

manajemen prodi meliputi beberapa aspek yaitu: kepuasan dosen dalam pengurusan cuti, 

kepuasan dosen dalam lanjut studi, kepuasan dosen dalam beasiswa, kepuasan dosen dalam 

kenaikan pangkat, adil, tanggung jawab, akuntbilitas, transparan dan kredibilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Kepuasan Dosen Terhadap Tata Pamong, Tata kelola  

Gambar 2 memberikan gambaran terkait kepuasan dosen terkait tata pamong dan tata 

kelola. Hasil analisa menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan dalam tata pamong, tata 

kelola mendapat respon yang baik bagi kepuasan dosen, semua aturan akademik dijalankan 

dengan baik sesuai sop dan bebeberapa peraturan serta kebijakan di UPPS. Nilai tanggung jawab 

yang tinggi dan didasarkan pada kesempatan dan peluang yang diterima dalam upaya 

meningkatkan kapasitasnya sebagai tenaga pengajar yang mengembang tugas tridharma 

perguruan tinggi, terlihat dari kredibilitas, keadilan dan dukungan dalam pengusulan kenaikan 

pangkat dan kesempatan memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi. 



Kepuasan Pengguna Tenaga Kependidikan 

Selain dosen dan mahasiswa, tenaga kepndidikan merupakan salah satu stakeholder 

internal atas pelayanan yang diberikan oleh lembga perguruan tinggi. Tenaga Kependidikan 

adalah pegawai yang melaksanakan tugas penunjang akademik dan non akademikdengan tugas 

pokok sebagai tenaga ahl, pustakawan staf administrasi, teknisi, laboran, analis, operator, 

programmer, dan tenaga non eduktif. Sehingga kepuasa tenaga kependidikan pun perlu 

dilakukan untuk peningkatan kinerja administrasi  

Kepuasan tenagga kependidikan terhadap tata pamong dan tata kelola menggunakan 

metode survey dengan instrument berupa kuisioner/angket. Kuisioner kepuasan terhadap 

manajemen prodi meliputi beberapa aspek yaitu: Kredibilitas, transparan, akuntabilitas, tanggung 

jawab, adil, kepuasan tenaga kependidikan dalam kenaikan pangkat, kepuasan tenaga 

kependidikan dalam lanjut studi dan pelatihan dan kepuasan tenaga kependidikan dalam 

pengurusan cuti. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3. Grafik Kepuasan  Tendik Terhadap Tata Pamong dan Tata Kelola 

Gambar 3 menjelaskan terkait kepuasan tenaga kependidikan terhadap tata pamong dan 

tata kelola. Hasil analisa menunjukkan bahwa kepuasan tenaga kependikan sangat puas terhadap 

tata pamong dan tata kelola prodi utamnya pada kepuasan tenaga kependidikan dalam kenaikan 

pangkat, tenaga kependidikan sangat dipermudah dalam seluruh pegurusan kenaikan pangkat 



demi jenjang karir masing-masing tenaga kependidikan, semua sop dan aturan dijalankan secara 

transparansi dan bertanggung jawab, kepuasan tenaga kependidiakn juga terlihat dengan 

kredibilitas dan akuntabilitas terhadap kemudahan beasiswa dan kemudahan dalam lanjut studi 

dan mengikuti pelatihan guna peningkatan kompetensi tendik. Tenaga pendidik juga merasa 

sangat puas karena diberikan kemudahan untuk mengambil cuti utamanya bagi tenaga 

kependidikan perempuan untuk mengambil cuti tahuna, melahirkan dan menyusui. 

Kepuasan Pengguna Mitra Kerjasam 

Program Studi PTP telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kerjasama 

yang telah dijalin dengan berbagai mitra, baik dalam maupun luar negri. Dalam Rangka 

mengetahui tingkat manfaat dan kepuasan mitra kerjasama, dapat dilihat dari respondan tindak 

lanjut mitra setelah melakukan kegiatan kerjasama. Kegiatan kerjsama dinaggap memiliki nilai 

positif dan bermanfaat bagi ,itra manakal mitra bersedia melakukan kerjasama lebih lanjut dan 

lebih luas atau memperpanjang Mou dengan Universitas Negeri Makassar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik Kepuasan Mitra Terhadap Kerjasama dengan Program Stdui PTP 

Manfaat dan kepuasan hasil kerja sama yang dirasakan Program Studi PTP dengan mitra 

kerjasama dimanfaatkan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan program kerja sama 

selanjutnya. Survey kepuasan ini dilakukan secara online dengan menggunakan google form 
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dengan beberapa menilai beberapa aspek yaitu: transparansi pengelolaan program studi PTP, 

komunikasi yang terjalin dengan mitra kerjasama, kejelasan prosedur kerjasma, manfaat dari 

kerjasama, kompetensi SDM yang tersdia di Program Studi PTP, efektivitas kerjasma, efisiensi 

pelaksanaan kerjasama, pedoman kerjasama, kejelasan MOU kerjasama, Hasil kerjasama.  

Gambar 4 menggambarkan terkait kepuasan mitra terhadap hasil kerjasam dengan 

Program Studi PTP. Mitra menilai sangat puas terhadap hasil kerjasama, mitra merasakan 

manfaat luar biasa dari hasil kerjasama, sebagai contoh bebrapa SMKN sangat puas dengan 

manfaat dari hasil magang mahasiswa prodi PTP di beberapa SMKN yang berkerjasama dimana 

mitra menilai bahwa mahasiswa dalam melakukan kegiatan magangnya menjadi pengajar di 

sekolah tersebut memberikan banyak inovasi baru dalam ilmu  pengetahuan bagi pserta didik 

sekolah-sekolah kejuruan tersebut. Kerjasama sama dianggap sangat efektif dan efisien dalam 

pelaksanaannya. Sehinggga Hampir seluruh mitra melakukan kerjasama lebih lanjut dengan 

memperpanjang MOU dan menjalani bentuk kerjasama baru baik dalam bidang penelitian 

maupun pengabdian kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis terkait kepuasan pemangku kepentingan atas tata pamong dan 

tata kelola menunjukkan bahwa secara umum penerapan/ pelaksanaan tata pamong dan tata 

kelola oleh UPPS dan PS PTP telah dijalankan dengan baik dan mampu memenuhi kepentingan 

dan harapan para stakeholder internal maupun external. 

B. Mahasiswa 

 

Kepuasan pengguna  

 Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dilakukan dalam 

bentuk angket online dan diisi oleh mahasiswa dimana pelaksanaannya dilakukan sebelum 

pengisian KRS. Adapun pengisian instrument dilakukan secara online dan dapat diakses melalui alamat 

https://forms.gle/Rh8wQzG2G2qnYpLS8. Intrumen terkait dengan kepuasan layanan kemahasiswaan. 

Skor penilaian pada intrumen tersebut mulai dari 1 (Sangat Tidak Puas) hingga 5 (Sangat Puas). 

Instrumen tersebut sebelumnya telah divalidasi oleh Tim Validator untuk menjaga kekonsistenan 

instrument. 

 

 

 

https://forms.gle/Rh8wQzG2G2qnYpLS8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5. Grafik Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan kemahsiswaaan 

 Hasil analisis kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan menunjukkan 

sangat puas terhadap semua indkator pelayanan kemahaisiswan., utamanya kepuasan terhadap 

proses pembimbingan dan konseling yang mencapai 55%, mahasiswa merasa sangat terbantu 

dengan kemudahan dalam proses pembingan baik pembingan akademik, magang, PKM, PKL 

maupun pembimbingan skripsi. Hal ini dapat memotivasi mahasiswa dalam mempercepat proses 

studinya. Semenatara untuk pelayanan lainnya seperti  a) pelayanan akademik (46%), b) 

Pelayanan UKM (51%), c) Pelayanan lembaga Kemahasiswaan (50%), d) Layanan  Beasiswa 

(52%), e) Layanan Pengembangan Karir (50%), f) Layanan Kesehatan (50%), g) Layanan 

kewirausahaan (49%). 

 Hasil analisis kepuasan pada tingkat UPPS akan dikelola dan disimpan oleh Gugus 

kemahasiswaan untuk kemudian dilaporkan pada pimpinan UPPS. Tidak lanjut akan 

disampaikan secara berkala pada rapat tingkat UPPS sebagai upaya perbaikan layanan 

kemahasiswaan. 

 

C. Sumber Daya Manusia 

 

Kepuasan pengguna 

 



 Secara berkala unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan SDM terhadap layanan 

manajemen di UPPS. Pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan di PS PTP terhadap layanan 

pengelolaan dan pengembangan SDM FT telah dilakukan menggunakan instrumen kepuasan yang 

dilakukan secara online melalui link google form yang diedarkan oleh Tim Penjaminan Mutu UPPS. 

Intrumen terkait dengan kepuasan layanan kemahasiswaan. Skor penilaian pada intrumen tersebut mulai 

dari 1 (Sangat Tidak Puas) hingga 5 (Sangat Puas) Hasil pengukuran kepuasan disajikan pada Gambar 6 

berikut ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 6.Grafik Kepuasan SDM Terhadap Layanan Pengelolaan dan pengembangan SDM 

Hasil pengukuran kepuasan SDM terhadap layanan pengelolaam dan pengembangan 

SDM menunjukkan puas terhadap layanan pengelolaan SDM. Mayoritas civitas menyetujui 

pendapat bahwa pihak UPPS telah menjalankan rencana strategis mengenai pengembangan SDM 

secara konsisten. Dimana semua bagian atau unit memberikan kualitas pelayanan yang optimal. 

Tingkat kepuasan SDM pada Layanan pengelolaan dan pengembangan SDM di FT UNM 

dinilai berdasarkan pada 5 variabel ditunjukkan pada Gambar 6, dimana rata-rata kepuasan 

terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM di FT, yaitu 4.11-4.47 dengan nilai 

rataan umum 4.32 (puas). 

Dosen tetap PS PTP sudah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi 

(Pendidikan (perkuliahan dan pengajaran), Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) 

dengan baik sesuai dengan aturan SN-Dikti. Hasil BKD menunjukkan kegiatan perkuliahan 



maupun pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang telah 

terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penelitian dan pengabdian pada masyarakat, hasil 

publikasi penelitian dan pengabdian memiliki persentasi yang baik, kegiatan penunjang seperti 

paten, HKI, TTG atau produk tersertifikasi, serta buku yang ber-ISSN yang dihasilkan juga 

tergolong tinggi, bahkan hasil BKD menunjukkan ketiga komponen tridharma PT telah melebihi 

kewajiban dosen yang dipersyaratkan. FT memberi kesempatan yang sama bagi seluruh dosen 

dan tendik pada seluruh PS untuk mengembangkan kompetensi masing-masing. Pemosisian 

SDM pada PS PTP sangat baik, hal ini dapat dilihat pada profil dosen di PS PTP. Masalah, 

beberapa dosen di PS PTP sudah layak untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional dari Lektor 

Kepala menjadi Guru Besar, namun pengusulannya masih terkendala. Akar masalah, kendala 

utama disebabkan oleh beberapa faktor persyaratan pengusulan Guru Besar yang belum 

terpenuhi. Rencana perbaikan dan pengembangan, UNM telah menyediakan sarana bagi 

seluruh dosen yang memenuhi syarat pengusulan Guru Besar untuk mengikuti kegiatan program 

penelitian PNBP percepatan Guru Besar, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. 

Hasil monev yang telah dilaksanakan selanjutnya disampaikan dalam bentuk laporan 

kepada reKtor UNM, wakil rector I dan wakil rector II sebagai penanggungjawab umum 

pelaksanaan monev tersebut. Hasil monev jugas disampaikan ke pihak fakultas dan program 

studi di lingkungan UNM untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan atas pelatihan demi 

peningkatan kinerja pengelolaan dan pengembangan SDM. Rencana tindak lanjut tersebut 

disampaikan kembali kepada rector UNM agar mutu pelayanan dan pengelolaan SDM dapat 

maksimal,  

 

D. Keuangan, Sarana dan Parasarana 

 

Kepuasan Pengguna  

Pengukuran kepuasan pengguna dilakukan dengan membuat instrumen yang kemudian 

diedarkan secara online melalui google form untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

Instrumen yang digunakan mengukur kepuasan pengguna menggunakan skala: sangat puas= 5, 

puas= 4, cukup puas= 3, kurang puas= 2, tidak puas= 1. Berikut ditunjukkan pada Gambar 7 dan 

Gambar 8. 



 

Gambar 7. Kepuasan Civitas Akademika Terhadap Layanan Pengelolaan Keuangan  

 

Gambar 8. Kepuasan Civitas Akademika Terhadap Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Hasil analisis evaluasi kepuasan pengguna layanan pengelolaan keuangan dan layanan 

pengelolaan sarana dan prasarana oleh seluruh civitas akademika yang terdapat di lingkungan 

UPPS dan PS Pendidikan teknologi Pertanian merasa sangat puas terhadap pelayanan pengelola 

keuangan dan pelayanan pengelolaan sarana prasarana seperti yang telah disajikan pada Gambar 

7 dan Gambar 8. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan yang sudah tersedia telah 

berjalan dengan baik. UNM secara teratur dan berkala di setiap semester melakukan monitoring 

dan evaluasi dengan menggunakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kepada 

pengelola keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana bagi para dosen, tenaga pendidik dan 

mahasiswa tidak terkecuali di Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk tindak lanjut agar UPPS dan PS Pendidikan Teknologi Pertanian terus 

meperbaiki diri dalam hal layanan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana. Serta seluruh 



civitas akademika dapat merasakan manfaat dari seluruh pelayanan keuangan sarana prasarana 

dalam menunjang kegiatan tri darma perguruan tinggi. 

E. Pendidikan 

 

Kepuasan Pengguna 

UPPS telah melakukan pengukuran tentang kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap 

pelayanan pendidikan yang dilakukan pada tingkat program stdi. Dalam rangka pengukuran 

tingkat kepuasan mahasiswa, pengukuran layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, maka 

diperlukan instrumen yang memiliki kriteria keajegan. Instrumen dibuat oleh tim unit penjamin mutu PS 

PTP dalam bentuk quesioner. Pengisian questioner tersebut dapat diakses mahasiswa melalui google 

form: https://forms.gle/xGmmLGmg7FtiAmPy6. Setiap item pertanyaan telah melalui proses validasi 

dan reliabilitas. Waktu pengisian quesioner dilakukan secara berkala oleh mahasiswa diawal dan 

akhir semester sebelum melakukan pengisian KRS. Hasil quesioner tersebut secara otomatis 

direkam kemudian dianalisis melalui Program Excel. Instrumen kepuasan mashasiswa terhadap 

layanan dan proses pembelajaran ada 5 aspek yaitu, Keandalan (reliability), Daya tanggap 

(responsiveness), Kepastian (assurance), Empati (empathy) dan Bukti fisik (tangible) 

Berdasarkan data kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemampuan dosen, tendik dan 

pengelola dalam memberikan kelayakan menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 88,89%. Hal ini menununjukkan para dosen, tendik dan pengelolaa telah melakukan 

manajemen mutu dengan baik, namun upaya melakukan perbaikan oleh UPPS harus terus 

ditindaklanjuti khususnya PS Pendidikan Teknologi Pertanian, diantaranya dengan memfasilitasi 

dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan 

kompetensinya. Kemuadian persentase tertinggi juga yaitu pada  kesediaan/kepedulian dosem, tenaga 

pendidik dan pengelola memberi perhatian mahasiswa dengan respon sebesar 87, 04% . Mahasiswa 

mendapat pelayanan yang sangat baik dari kegiatan studi mulai dari proses pembingan dan konseling oleh 

dosesn, pemberian arahan dan pelaksanaan prosesdur lab oleh tenaga tendik dan seluruh pengurusan 

berkas-berkas administrasi pembelajaran oleh pihak pengelola.. Kemampuan dosen, tenaga kependidikan 

dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai 

dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di UPPS, indicator ini bernilai 85,19% . Sementara untuk daya 

tanggap dan bukti fisik (tangible juga memperoleh capaian persentase yang cukup baik yaitu sebesar 

79,63 dan 81,48%. Hasil dari keseluruhan pelayanan pendidikan menunjukkan respon yang baik dimana 

https://forms.gle/xGmmLGmg7FtiAmPy6


semua kategori penilaian kepuasan dianggap telah sangat membantu mahasiswa dalam kegiatan proses 

pembelajaran mahasiswa untuk mendukung masiswa dalam pencapaian percepatan masa studi 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kepuasan Mahaasiswa Terhadap Layanan Pendidikan 

 

F.  Penelitian 

Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna dalam proses penelitian adalah salah satu hal yang menjadi perhatian 

dalam upaya meningkatkan mtu layanan penyelengaraan penelitian UNM. Dalam hal ini, 

pengguna adalah para peneliti yang terdiri dari para dosen program studi. Pengukuran kepuasan 

pengguna senantiasa dilaksanakan secara konsisten setiap periode penelitian terhadap layanan 

penelitian. Instrumen tersebut dikembangkan oleh bagian penjaminan mutu program studi di 

bawah arahan penjaminan mutu fakultas. DTPS diminta untuk mengisi angket terkait penelitian 

dan tingkat kepuasan terhadap sistem dan layanan penelitian. Angket disebarkan oleh 

penjaminan mutu program studi dalam bentuk google form.  

Pengukuran kepuasan peneliti terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian 

dilakukan dengan menggunakan instrument berpa angket tanggapan dengan 5 pilihan jawaban 

(Sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas). Aspek umum yang diukur dalam 

instrument tersebut adalah tentang 1) ketersediaan informasi penelitian, 2) Kualitas system 

pelayanan, 3) Tersedianya website lembaga penelitian, 4) LP2M yang responsive, 5) Pelayanan 

staf, 6) Sistem pengajuan proposal penelitian, 7) Kinerja reviewer, 8) Keadailan dan 
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proposionalitas anggaran penelitian, 9) Pelaksanaan seminar hasil penelitian, 10) layanan unit 

publikasi hasil penelitian, 11) Keamanan data hasi; penelitian dosen, 12) Monev penelitian, 13) 

Sistem administrasi pelaporan hasil penelitian. 
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                     Gambar 10. Kepuasan peneliti terhadap pelayan penelitian tahun 2019,2020, 2021 

Berdasarkan Gambar 10. Dapat dilihat hasil pengukuran tentang kepuasan peneliti dalam 

hal ini adalah DTPS terhadap pelayanan penelitian di UNM. Secara umum terjadi peningkatan 

kepuasan pelayanan penelitian yang diselengaggrakan di LP2M UNM. Secara umum terjadi 

peningkatan kepuasan pelayanan penelitian yang diseleggaran LP2M UNM dari tahu 2019 

hingga tahun 2021 berdasarkan skor masing-masing aspek. Peningkatan kepuasan pelayanan 

tersebut menjadi bukti bahwa LP2M UNM telah melakukan perbaikan dan pengembangan 
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stnadar pelayanan penelitaannya khususnya dalam 13 aspek yang menjadi parameter dalam 

kurun waktu 3 tahun terahir. Utamanya dalam system pengajuan proposal para DPTS sangat 

dimudahkan untuk mendapatkan infomasi tentang prosedur pengajuan proposal, informasi 

tentang kriterian penilaian proposal pada tiap skim penelitian. Seluruh dosen baik yang memiliki 

pangkat terendah hinggara tertinggi memiliki peluang yang sama dalam pengusulan proposal 

sesuai dengan skimnya masing-masing. 

 

G. Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Kepuasan Pengguna 

Pengukuran kepuasan pengguna pada bidang Pengabdian Kepada Masyarakat diukur 

berdasarkan kepuasan pelaksana dan mitra kegiatan PKM terhadap layanan dan pelaksanaan 

proses PKM. Pengukuran kepuasan pelaksana PkM dilakukan melalui instrumen kepuasan dosen 

yang disusun oleh LP2M dan unit penjaminan mutu tingkat UPPS. Adapun Instrumen kepuasan 

dosen dapat dilihat pada link berikut: https://forms.gle/M6s4LghCzZSwHJGS7  

Untuk pengukuran kepuasan mitra kegiatan PkM dilaksanakan di akhir kegiatan PkM dan 

dilakukan melalui instrumen yang diisi oleh mitra. Bentuk instrumen kepuasan mitra dapat 

dilihat pada link berikut : https://yourshort.link/b585f. 

 

a. Kepuasan Pelaksanaan PKM 

 Proses penilaian tingkat  kepuasan pelaksanaan PKM secara konsisten di lakukan 

setiap tahun anggaran pengajuan proposal. Sistem penilaian tidak hanya dilakukan diawal, 

namun juuga dilakukan saat pelaporan kemajuan sehingga pelaksanaan program pengabdian 

benar-benar terkontrol. Adapun aspek yang menjadi indicator peneilai kepuasan meliputi : 1) 

ketersediaan informasi pengabdian, 2) Kualitas system pelayanan LP2M, 3)  Tersedianya 

website LP2M, 4) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang responsive, 5) 

pelayanan staf, 6) system pengajuan proposal pengabdian, 7) kinerja riviwier, 8) Keadilan dan 

proposionalitas anggaran pengabdian, 9) Pelaksanaan seminar hasil pengabdian, 10) Layanan 

unit publikasi hasil pengabdian, 11) Monev Pengabdian, 12) Sistem administrasi pelaporan 

pengabdian. Kepuasan pelaksanaan pengabdian PKM dapat dilihat pada gambar berikut; 
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Gambar 11. Kepuasan peneliti terhadap pelaksanaan PKM 

 Pelaksanaan pengabdian yang merupakan dosen-dosen PS Pendidikan Teknologi 

Pertanian UNM merupakan pengguna layanan LP2M sebagai lembaga yang menangani 

penelitian dan pengabdian di UNM. Sebagai pelaksana program kemitraan dengan masyarakat, 

dosen PS PTP  UNM sudah puas dengan layanan dan pelaksanan proses pengabdian. Kepuasan 

dosen berkaitan dengan kejelasan yang dirasakan dosen terkait proses pengajuan, pelaksanaan 

dan perekaman hasil pengabdian. Dalam menyeleksi proposal yang diajukan , dosen mengetahui 

bahwa terdapat instrument penilaian yang valid dan reliable. Instrumen tersebut berupa lembar 

penilaian berisi kriteria pengabdian lengkap dengan penskorannya. Lembar penilaian proposal 

juga dibedakan berdasarkan jenis program yang diajukan , missal penilaian proposal PKM untuk 

dosen pemuala atau pengabdian unggulan universitas. 

 

b. Kepuasan Mitra Kegiatan PKM 

Selain kepuasan dari pihak pelaksana, kajian juga dilakukan terkait kepuasan mitra 

kegiatan PKM yang dilaksanakan UPPS dan DTPS di Program Studi Pendidikan Teknilogi 

Pertanian UNM. Instrumen yang digunakan berupa kuisioner yang diisi oleh mitra kegiatan 

PKM dia kahir kegiatan PKM. Kuisioner memuat beberapa aspek penilaianyaitu: 1) Materi yang 

disampaikan dalam pengabdian masyarakat, 2) Program pengabdian pada masyarakat telah 

membarikan bekal kepada masyarakat, 3) Program pengabdian pada masyarakat telah 

memberikan bekal kepada masyarakat berupa pengetahuan dan keterampilan, 4) keterlibatan 
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mitra dalam perencanaan kegiatan pengabdian, 5) Keterlibatan mitra dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian , 6) Keterlibatan mitra dalam monev kegiatan pengabdian, 7) Keterlibatan mitra 

dalam perencanaan dan penggunaan anggaran kegiatan pengabdian 

 

 

Gambar 12. Kepuasan mitra terhadap kegiatan PKM 

Berdasarkan gambar 12 diatas tergambar bahwa aspek  pengabdian dapat diterapkan dan 

dimanfaatkan masyarakat mendapatkan persentase 100%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan 

PKM yang dilaksanakan oleh DTPS Program Studi Pendidikan teknilogi Pertanian memiliki 

manfaat besar dalam pemberdayaan masyarakat baik dalam peningkatan kesehjahteraan 

masyarakat maupun dalam perbaikan kondisi lingkungan akibat banyak banyaknya limbah yang 

tidak dapat terolah. Kegiatan-kegiatan PKM lebih difokuskan pada pelatihan pengolahan produk-

produk pertanian yang memberi nilai tambah baik pada aspek pengolahan produksi, pengemasan 

maupun pemasarannya, ataupun pelatihan pengolahan limbah yang dapat membantu tujuan 

pemerintah dalam menekan proses perusakan lingkungan akibat hadirnya berbagai macam 

industry dan bentuk-bentuk pelatihan lainnya yang memberdayakan masyarakat,. Untuk aspek 

penilaian yang lain mendapatkan persentase diatas 80% dianggap puas dengan kegiatan PKM 

kecuali pada aspek perencanaan pengganggran PKM dan monev PKM nilainya sekitar 60% 

dikarenakan kegiatan ini dilakukan secara internal pada Program Studi Pendidikan Teknologi 

Pertanian. 
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H. Luaran dan Capaian Tridarma 

Sistem yang digunakan terhadap lulusan dilakukan melalui sistem mekanisme tracer study yang 

dilakukan secara online yang dapat diakses melalui : https://forms.gle/4q9ntQiDCz5k9XfW8. UPM 

tingkat PS membuat instrumen yang berisi evaluasi tingkat kemampuan alumni yang telah bekerja, baik 

yang sifatnya softskill maupun hardskill. Evaluasi dan tracer study dilakukan pada 3 tahun berjalan yaitu 

tahun akademik 2018/2019, 2017/2018, dan 2016/2017 sebanyak 139 lulusan yang terlacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kepuasan mitra terhadap lulusan 

Hasil pelacakan yang telah dilakukan dijadikan sebagai bahan untuk umpan balik ke PS dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran agar memperoleh lulusan yang sesuai kebutuhan stakeholder dalam 

dunia pendidikan, dunia usaha dan dunia industri. Adapun rencana evaluasi yang dilakukan PS untuk 

merencanakan tindak lanjut untuk pengembangan diri bagi setiap calon alumni diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Aspek Etika: Menyampaikan tentang prinsip integritas (etika dan moral) kepada mahasiswa pada 

awal perkuliahan. 

b. Aspek Keahlian pada Bidang Ilmu : Penguatan kompetensi melalui workshop dan praktek kerja 

industri yang sesuai konsentrasi masing-masing mahasiswa 

c. Aspek Kemampuan berbahasa asing : Membuat sebuah english day dan Habituasi penggunaan bahasa 

asing pada setiap kegiatan seminar/ujian skripsi 

d. Aspek Penggunaan teknologi informasi : Memaksimalkan penggunaan peralatan digital yang ada 

pada setiap laboratorium 
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e. Aspek Kemampuan berkomunikasi: Memaksimalkan pendekatan belajar yang berpusat kepada 

mahasiswa dengan model project based learning dan case study. 

f. Aspek Kerjasama : Memaksimalkan setiap mahasiswa untuk ikut sebagai pengelola operasional 

(asisten) pada unit-unit konsentrasi 

g. Aspek Pengembangan diri: Menginstrusikan pada setiap mahasiswa untuk ikut dalam setiap 

kompetisi berskala regional, nasional dan internasional 

 


