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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap Alhamdulillah pada akhirnya laporan hasil survei kepuasan 

pengguna terhadap layanan keuangan, saran dan prasarana terhadap kinerja staf  keuangan, 

sarana dan prasarana Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan dapat kami 

selesaikan dengan baik. Laporan kepuasan ini bertujuan untuk memonitor/evaluasi sejauh mana 

peningkatan dan perbaikan layanan keuangan, sarana dan prasarana selanjutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu 

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

dapat tersusun dalam bentuk laporan kepuasan layanan keuangan, sarana dan prasarana. 

Laporan kepuasan layanan keuangan, sarana dan prasarana 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasuruan,     Juli 2019 
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I. Pendahuluan 

 Survei kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan, sarana dan prasarana serta sistem 

informasi di ITSNU Pasuruan adalah salah satu proses yang secara rutin dilakukan dalam 

rangka menjaga keberlangsungan berjalannya sebuah sistem sesuai dengan standar yang 

sudah ditetapkan. Kepuasan pengguna layanan keuangan, sarana dan prasarana serta sistem 

informasi merupakan salah satu bagian penting dari kualitas layanan yang ada di ITSNU 

Pasuruan sehingga informasi yang didapatkan dari survei ini dapat dijadikan sebagai 

sarana evaluasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang. 

 

II. Tujuan Kegiatan 

Survei kepuasan layanan  keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi 

kepada civitas akademika ITSNU Pasuruan dilaksanakan berkala tiap akhir semester 

genap dalam setahun sekali dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja 

layanan  keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi di ITSNU Pasuruan. 

Kemuadian, sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam meningkatkan kualitas 

layanan  keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi selanjutnya. 

 

III. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan pengguna terhadap layanan staf keuangan, 

sarana dan prasarana serta sistem informasi dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di ITSNU 

Pasuruan dengan mengisi survei kepuasaan pada paltform google form. 

 

IV. Responden 

Responden survei kepuasan terhadap layanan keuangan, sarana dan prasarana serta 

sistem informasi di ITSNU Pasuruan adalah seluruh civitas akademika ITSNU Pasuruan, 

meliputi mahasiswa angkatan 2018 yang berasal dari 7 prodi, serta dosen dan tenaga 

kependidikan. 

 

V. Metode Analisis Data 

Tanggapan responden diukur menggunakan angket yang hasilnya diolah menggunakan 

skala Likert dengan bantuan software Microsoft Excel dengan mengacu pada kriteria yang 
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dinyatakan dalam beberapa respon alternatif  (5=sangat puas; 4=puas; 3=cukup puas; 

2=kurang puas; 1=tidak puas) 

 

VI. Hasil Survei  

Data hasil responden berasal dari seluruh dosen dan tenaga pendidikan serta mahasiswa di  

ITSNU Pasuruan dengan total 139 responden yang terdiri dari 97 mahasiswa dan 42 tenaga 

kependidikan serta dosen. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 1. Data Responden Survei (a) Mahasiswa; (b) Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

 

Berdasarkan diagram lingkaran pada Gambar 1, jumlah mahasiswa yang bersedia 

mengisi angket kepuaasan mahasiswa TA 2018/2019 terdapat 17 mahasiswa Teknik 

Industri, 5 mahasiswa Teknik Kimia, 7 mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, 18 
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mahasiswa Pendidikan Biologi, 24 mahasiswa Pendidikan Matematika, 7 mahasiswa 

Pendidikan Fisika, dan 19 mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Selain itu terdapat 

15 orang tenaga kependidikan dan 27 orang dosen dari seluruh prodi di ITSNU 

Pasuruan. 

 

Berikut hasil perolehan hasil survei kepuasan pada masing-masing bidang layanan 

keuangan, sarana prasarana dan sistem informasi. 

A.  Hasil Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Keuangan 

Tujuan survei kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan adalah 

untuk mengevaluasi kualitas dan ketepatan sasaran layanan bidang keuangan 

yang terdapat di ITSNU Pasuruan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar 

untuk membantu strategi pengembangan layanan keuangan di tahun akademik 

berikutnya. Secara umum hasil survei layanan keuangan terdiri dari 5 

pernyataan yang akan mengukur kepuasaan dosen dan tenaga kependidikan, 

adapun hasil respon dosen dan tenaga pendidikan sebagai berikut: 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 

Gambar 2. Hasil Survei Bidang Keuangan 

 

Hasil respon dosen dan tenaga kependidikan terhadap bidang keuangan 

yang ada di ITSNU ditinjau dari beberapa aspek, beberapa aspek mendapatkan 

respon tertinggi yakni sebanyak 37 responden menyatakan sangat puas terhadap 

pelaksanaan sosialisasi perencanaan keuangan dan penyusunan anggaran yang 

transparan. Begitu pula dengan aspek bidang keuangan yang lain seperti 

pelaksanaan sosialisasi serapan anggaran, kesesuaian rencana anggaran dengan 

kegiatan serta tabulasi data dan pelaporan keuangan, sebagian besar responden 

menyatakan sangat puas. 

 

B. Hasil Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Sarana dan Prasarana 

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan 
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Gambar 3. Hasil Survei Bidang Sarana dan Prasarana oleh Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 

 

Hasil respon dosen dan tenaga kependidikan terhadap bidang sarana 

ditinjau dari beberapa aspek, yang pertama yakni kesiapgunaan perangkat 

elektronik dalam mendukung perkuliahan/kinerja yaitu sebanyak 30 

responden menyatakan sangat puas. Hasil yang sama juga nampak pada aspek 

kedua yakni kesiapgunaan furnitur yang ada di ITSNU Pasuruan dalam 

mendukung kegiatan perkuliahan dan kinerja pada masing-masing unit kerja. 

Kedua aspek tersebut, merupakan aspek yang memperoleh respon tertinggi 

dalam bidang sarana. Sebanyak 28 responden menyatakan sangat puas 

terhadap fasilitas pendingin ruangan di ruang kerja dan perkuliahan. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada survei bidang prasarana, seluruh 

responden rata-rata menyatakan sangat puas terhadap seluruh aspek yang 
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diukur. Sebagian besar responden, sekitar 83,3% responden sangat puas 

terhadap kondisi pencahayaan di ruangan dan 4,8% lainnya menyatakan 

cukup puas pada aspek tersebut.  

 

2. Mahasiswa 
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Gambar 4.  Hasil Survei Bidang Sarana dan Prasarana oleh Mahasiswa 

 

Hasil respon mahasiswa terhadap bidang sarana ditinjau dari beberapa 

aspek. Kesiapgunaan perangkat elektronik dalam mendukung 

perkuliahan/kinerja memperoleh respon sebanyak 57,7% mahasiswa  
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menyatakan sangat puas. Pada aspek kesiapgunaan furnitur dan pendingin 

ruangan yang ada di ITSNU Pasuruan dalam mendukung kegiatan 

perkuliahan dan kinerja pada masing-masing unit kerja menunjukkan hasil 

dengan rata-rata puas. 

Pada survei terkait prasarana yang ada di ITSNU Pasuruan, kondisi 

pencahayaan dan kelengkapan koleksi perpustakaan mendapatkan respon 

mahasiswa dengan kategori sangat puas, terlihat dari perolehan respon 

masing-masing sebesar 48,5% dan 43,3%. Sedangkan untuk aspek lainnya 

seperti kesiapgunaan prasarana, kebersihan prasarana, aksesibilitas pelayanan 

perpustakaan, serta kebaruan koleksi perpustakaan mahasiswa menyatakan 

puas dengan persentase sebesar 41,2%; 42,3%; 43,3% dan 37,1%. 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dosen dan 

mahasiswa merasa puas terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki ITSNU 

Pasuruan dalam mendukung perkuliahan maupun kinerja masing-masing 

unit. 

 

C.  Hasil Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Sistem Informasi 

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan 
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Gambar 5. Hasil Survei Bidang Sistem Informasi oleh Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

 

Hasil respon dosen dan tenaga kependidikan terhadap bidang sistem 

informasi ditinjau dari aspek aksesibilitas layanan internet/wifi, aksesibilitas 

informasi akademik dan non akademik dalam bentuk website serta non 

website, serta kebaruan informasi akademik dan non akademik dalam bentuk 

website dan non website. Seluruh aspek yang diukur dalam bidang sistem 

informasi ini menunjukkan respon sangat puas dengan perolehan tertinggi 

pada aspek aksesibilitas informasi akademik dan non akademik dalam bentuk 

non website yakni sebesar 71,4% responden merasa sangat puas. 

 

2. Mahasiswa 
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Gambar 6. Hasil Survei Bidang Sistem Informasi oleh Mahasiswa 

 

Pada survei bidang sistem informasi yang diberikan kepada mahasiswa, 

diperoleh hasil yang lebih bervariasi yakni pada aspek aksesibilitas layanan 

internet, informasi akademik dan non akademik dalam bentuk non website 

serta kebaruan informasi akademik dan non akademik dalam bentuk website 

yang mendapatkan penilaian sangat puas oleh mahasiswa dengan persentase 

berturut-turut sebesar 49,5%; 40,2 dan 42,3%. Selain aspek tersebut, 

mahasiswa memberikan penilaian puas. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akses serta kebaruan sistem 

informasi di ITSNU Pasuruan memuaskan bagi seluruh civitas akademika 

ITSNU Pasuruan. 

 

VII. Tindak Lanjut 

1. Pengoptimalan dana yang dimiliki setiap unit kerja dengan rencana anggaran 

yang telah dibuat. 

2. Pengembangan SDM khususnya staff BAUK dengan adanya pendampingan 

oleh ahli keuangan (eksternal) dalam segala hal terkait manajemen keuangan 

khususnya pelaporan keuangan.  

3. Penambahan staff kebersihan yang bertanggungjawab pada setiap gedung 

4. Penambahan koleksi perpustakaan khususnya berupa buku dan jurnal terbaru 

serta integrasinya dalam e-library 
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5. Pengembangan website terkait sistem informasi akademik dan non akademik 

yang dibuat lebih jelas dan mudah diakses 

6. Penambahan bandwith layanan internet menjadi 20 mbps. 

 


