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berjudul “Laporan Survei Kepuasan Dosen Universitas Dian Nuswantoro Semester 
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1. Rektorat Universitas Dian Nuswantoro, 

2. Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, 

3. Tim Dosen yang turut membantu pelaksanaan survei, 

4. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

Kepada semua pihak, Tim Survei mengucapkan terima kasih atas segala bantuan 

dan kerjasamanya. Akhirnya kami berharap, semoga hasil survei ini memberikan 

manfaat bagi semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait 

dengan peningkatan kualitas manajemen sumberdaya manusia di lingkungan 

Universitas Dian Nuswantoro. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dosen merupakan aset dan komponen sumberdaya utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebab dosen merupakan pelaku dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan. Dosen merupakan sumberdaya yang bertugas 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam kegiatan-

kegiatan administrasi akademik, administrasi keuangan dan umum, 

operasionalisasi sarana dan prasarana seperti ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, fasilitas umum dan sebagainya. 

Keberhasilan dosen dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari sistem 

pengelolaan atau manajemen sumberdaya manusia. Penerapan manajemen SDM 

yang baik dalam suatu organisasi akan memberikan kepuasan dan efek positif 

pada kinerja staf. Ketersediaan sistem perencanaan, sistem rekruitmen, sistem 

pembinaan dan pengembangan, sistem jenjang karier, kesejahteraan yang layak 

dan memadai, jaminan hari tua, fasilitas kesehatan, kesempatan untuk studi lanjut, 

adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaan, 

ketersediaan sarana dan prasana yang memberikan kenyamanan dalam bekerja, 

ketersediaan standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas dan 

pekerjaan yang jelas, adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur dan 

sebagainya, merupakan komponen-komponen yang selalu harus diperhatikan 

bagi pihak manajemen agar dosen memperoleh rasa nyaman, aman dan 

bermotivasi tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 

Pengukuran tingkat kepuasan dosen merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari rangkaian model PPEPP di Universitas Dian Nuswantoro menuju Outcome 

Based Accreditation yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan 

penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. 

1.2 Ruang Lingkup, Tujuan, dan Indikator Kepuasan 

Ruang lingkup pengukuran kepuasan dosen di Universitas Dian Nuswantoro 

ditentukan berdasarkan relevansi antara pemangku kepentingan dengan dimensi 

penilaian mutu, yang disusun sebagai berikut: 

Pengguna Tujuan Dimensi Komponen Pengukuran 

(1) (2) (3) (4) 

Dosen Mengukur kepuasan 

dosen terhadap 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

Manajemen 

Tata pamong, tata kelola, 

Kepemimpinan 

Manajemen sumber daya 

Keuangan 

 Pendidikan 
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Pengguna Tujuan Dimensi Komponen Pengukuran 

(1) (2) (3) (4) 

Proses 
Penelitian 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Input Sarana Prasarana 

Sedangkan indikator kepuasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepuasan terhadap manajemen meliputi kepuasan terhadap: tata pamong 

(kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, keadilan), tata kelola 

(perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, pengendalian), dan 

kepemimpinan (operasional, organisasi, publik). 

2. Kepuasan pada komponen manajemen sumber daya manusia, meliputi 

kepuasan terhadap: sistem rekruitmen, sistem penempatan, pemberian beban 

kerja, pengembangan karir, pengembangan, sistem reward dan punishment, 

serta kesejahteraan. 

3. Kepuasan pada komponen pendidikan, meliputi kepuasan terhadap: kurikulum, 

kompetensi dosen, proses belajar mengajar (perkuliahan), sistem evaluasi, 

sarana prasarana pendidikan, bahan belajar, suasana akademik, dan sistem 

informasi akademik. 

4. Kepuasan pada komponen sarana prasarana, meliputi kepuasan terhadap: 

ketersediaan, kecukupan, kelengkapan, kelayakan, kebersihan, kenyamanan, 

dan kebaruan. 

5. Kepuasan pada komponen penelitian, meliputi kepuasan terhadap: sarana 

prasarana penelitian, program penelitian, sistem informasi penelitian, fasilitasi 

luaran penelitian, fasilitasi peningkatan kemampuan melakukan penelitian, dan 

layanan administrasi penelitian. 

6. Kepuasan pada komponen pengabdian kepada masyarakat, meliputi kepuasan 

terhadap: sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, program 

pengabdian kepada masyarakat, sistem informasi pengabdian kepada 

masyarakat, fasilitasi luaran pengabdian kepada masyarakat, fasilitasi 

peningkatan kemampuan melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

7. Kepuasan pada komponen keuangan, meliputi kepuasan terhadap: sistem 

penganggaran, sistem penggajian, sistem pertangungjawaban keuangan, dan 

layanan administrasi keuangan. 

Indikator-indikator tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi butir-butir 

pernyataan atau pertanyaan untuk penggalian data dalam survey kepuasan 

pengguna. 
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1.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan survei kepuasan dosen ini, adalah: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan di Universitas Dian 

Nuswantoro sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan sistem 

manajemen sumberdaya manusia. 

2. Sebagai dokumen akuntabilitas organisasi dalam upaya penyelenggaraan 

sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. 
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BAB II  

METODE DAN INSTRUMEN 

 

 

2.1 Metode 

Metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan dosen adalah metode survei, 

yaitu metode penumpulan data primer menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

dan/atau formulir isian yang diberikan kepada responden individu (sumber data) 

melalui instrumen kuesioner dan/atau form yang disampaikan secara online 

melalui siadin dosen https://dinus.ac.id/staf. Metode survei dilakukan melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Pengembangan instrumen; Tahapan untuk merumuskan instrument, yaitu 

kuesioner sebagai alat ukur survei melalui penyusunan komponen pertanyaan-

pertanyaan dan/atau formulir isian sesuai dengan ruang lingkup pengukuran. 

Setiap tanggapan butir pertanyaan dan/atau pernyataan diukur dengan skala 

Likert menggunakan kriteria: 

Tanggapan Predikat 

(1) (2) 

Sangat Baik/Sangat Setuju 4 

Baik/Setuju 3 

Kurang Baik/Kurang Setuju 2 

Sangat Kurang Baik/Sangat Kurang Setuju 1 

Data yang diperoleh ditabulasi sesuai dengan pilihan jawaban responden dan 

dilanjutkan dengan perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) melalui 

perhitungan rata-rata skor jawaban responden sesuai dengan item pertanyaan, 

dengan rumus: 

𝐼𝐾𝑃 =
∑ 𝑛 ∗ 𝑆𝑖

𝑁
 

dimana P=Unsur Pengguna, Si=skor item pertanyaan masing-masing aspek, 

n=predikat item; dan N=Jumlah responden. Adapun predikat kepuasan 

berdasarkan nilai IKP adalah sebagai berikut: 

IKP Predikat 

(1) (2) 

> 3.50 Sangat Puas 

2.51 – 3.50 Puas 

1.51 – 2.50 Cukup 

<= 1.50 Tidak Puas 

b. Pengujian instrumen; Tahapan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen. Uji validitas bertujuan untuk memastikan keabsahan atau 

kesesuaian (derajat ketepatan) instrumen/alat ukur terhadap apa yang akan 
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diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik koefisien 

korelasi product moment (rxy), menggunakan formula: 

𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀−∑ 𝑿 ∑ 𝒀

√(∑ 𝑿𝟐−(∑ 𝑿)𝟐)(∑ 𝒀𝟐−(∑ 𝒀)𝟐)
 dengan X=skor salah satu pertanyaan, Y=total 

skor pertanyaan, dan n=jumlah responden. Jika 𝐫𝐱𝐲 > 𝐫∝ = 𝟎, 𝟎𝟓 maka 

instrumen dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95% (∝= 𝟎, 𝟎𝟓). 

Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi dari 

serangkaian pengukuran yang berulang-ulang. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini 

berbentuk kuesioner dan skala ber, dengan formula: 𝒓 = (
𝒏

𝒏−𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝝈𝒕
𝟐

𝝈𝒕
𝟐 ) 

dengan ∑ 𝝈𝒕
𝟐 = jumlah varians skor tiap-tiap item 𝝈𝒕

𝟐= jumlah varians total, dan 

n=jumlah item pertanyaan. Jika r<0,5 maka reliabilitas rendah, sebaliknya jika 

nilai r antara 0,5-0,7 maka reliabilitas moderat, r antara 0,7-0,9 maka reliabilitas 

tinggi, dan r>0.9 maka reliabilitas sempurna 

2.2 Instrumen 

Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk 

pengambilan data. Kuesioner terdiri 6 aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Universitas Dian Nuswantoro. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk 

pengukuran kepuasan dosen di Universitas Dian Nuswantoro ada di Prosedur 

Pengukuran Kepuasan Dosen (FM-UDINUS-PKL-19-01_R1). 

a. Aspek Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan) 

1) Struktur organisasi saat ini lengkap dan efektif. 

2) Seluruh elemen organisasi saat ini bekerja sesuai struktur organisasi dan 

peraturan yang berlaku. 

3) Pejabat struktural saat ini diangkat berdasarkan berdasarkan kualifikasi, 

kompetensi, prestasi serta kemampuannya dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

4) Pimpinan menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap penyelenggaraan 

kegiatan atau program kerja. 

5) Pimpinan melakukan sosialisasi berbagai informasi yang terkait fungsi dan 

tugasnya. 

6) Pimpinan melibatkan dan berkoordinasi dengan staf terkait dalam proses 

pengambilan keputusan 

7) Pimpinan memanfaatkan sistem informasi dan data-data aktual untuk 

mendukung pengambilan keputusan. 

8) Pimpinan membuat perencanaan kegiatan/program kerja berdasarkan 

Renstra/Renop dan disosialisasikan kepada stafnya. 

9) Pimpinan melakukan koordinasi dan pemantauan atas kegiatan/program 

kerja yang sedang berjalan. 

10) Pimpinan memberikan motivasi dan bimbingan kepada stafnya untuk 

keberhasilan kegiatan/program kerja. 
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11) Pimpinan mendistribusikan tugas/pekerjaan/kegiatan/program kerja 

berdasarkan kompetensi, keahlian, pengalaman, dan pendidikannya. 

12) Pimpinan memberikan motivasi dan bimbingan kepada stafnya untuk 

meningkatkan kemampuan/kompetensi/keahlian/pengembangan diri 

berdasarkan kesempatan dan peraturan yang berlaku. 

13) Pimpinan melakukan pengawasan atas kinerja stafnya sesuai tugas dan 

fungsinya. 

14) Pimpinan melakukan penilaian kinerja dan prestasi staf secara obyektif, 

adil, dan transparan. 

15) Pimpinan menerapkan sistem reward dan punishment sesuai peraturan 

yang berlaku secara obyektif, adil, dan transparan. 

16) Pimpinan memberikan kesempatan berdiskusi dan berpendapat untuk 

kemajuan dan perbaikan kinerja institusi. 

17) Pimpinan memberikan keterbukaan terhadap kritik dan saran untuk 

kemajuan institusi. 

18) Pimpinan memiliki kemampuan manajerial dalam menyelesaikan 

persoalan dalam pekerjaan. 

b. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

1) Sistem rekruitmen, seleksi, orientasi, dan penempatan dosen. 

2) Layanan dan kesempatan untuk pengembangan diri (studi lanjut, keahlian, 

kompetensi, sertifikasi). 

3) Layanan dan kesempatan untuk menduduki jabatan struktural dan non-

struktural berdasarkan prestasi. 

4) Layanan dan kesempatan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional dan 

kepangkatan. 

5) Kebijakan, program, dan aturan untuk kesejahteraan, kesehatan, keamanan 

kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan jaminan hari tua. 

6) Sistem pembinaan melalui reward dan punishment berdasarkan kinerja. 

7) Program motivasi dan pembinaan untuk prestasi kerja. 

8) Layanan administrasi dan sistem informasi kepegawaian. 

9) Aturan pokok-pokok kepegawaian yang memberikan kenyamanan kerja 

10) Sistem pemberian beban kerja yang obyektif sesuai kompetensi, keahlian, 

bidang keilmuan, dan pengalaman. 

c. Aspek Keuangan 

1) Sistem penggajian, tunjangan, dan insentif yang layak dan sesuai peraturan 

ketenagakerjaan/kepegawaian. 

2) Ketersediaan sistem dan prosedur administrasi dan pelaporan keuangan 

kegiatan/program kerja. 

  



 
 

7 

 

d. Aspek Sarana Prasarana 

1) Ketersediaan sarana prasarana cukup, layak, dan memadai. 

2) Perawatan, kebersihan dan kenyamanan sarana prasarana. 

3) Kemudahan akses sarana prasarana. 

4) Ketersediaan, kelengkapan dan kelayakan fasilitas untuk sarana prasarana, 

termasuk bagi orang dengan disabilitas. 

5) Tingkat pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan Tridharma. 

e. Aspek Pendidikan 

1) Beban kerja pengajaran dosen diberikan secara proporsional, obyektif, dan 

transparan sesuai bidang keahlian dan kompetensi. 

2) Ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik untuk 

mendukung tugas-tugas akademik dosen. 

3) Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kelayakan, keterbaruan, 

kebersihan, kenyamanan sarana prasarana untuk mendukung 

penyelenggaraan pendidikan. 

4) Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, keterbaruan dan kemudahan akses 

bahan ajar. 

5) Kurikulum sesuai dengan profil dan kompetensi program studi. 

6) Sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. 

7) Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung suasana akademik. 

8) Kegiatan-kegiatan ilmiah diluar kelas untuk peningkatan suasana akademik. 

f. Aspek Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan 

institusi. 

2) Sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

3) Kemudahan akses informasi program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

4) Program pembinaan dan fasilitasi bagi dosen untuk meningkatkan motivasi 

dan kemampuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5) Ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

6) Ketersediaan akses jurnal-jurnal dan prosiding untuk mendukung kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

7) Program pembinaan dan fasilitasi bagi dosen untuk meningkatkan 

kemampuan menghasilkan luaran-luaran penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (Paten, Hak Cipta, Merk, Teknologi Tepat Guna, dll). 
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BAB III  

PELAKSANAAN SURVEI 

 

 

3.1 Pelaksanaan 

a. Unit Pelaksana 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen di Universitas Dian Nuswantoro 

dilakukan secara sistematis dan periodik pada setiap tahun akademik dan 

dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana yang bertanggungjawab dengan 

kegiatan pengukuran dan pelacakan. Pengukuran kepuasan pemangku 

kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna 

lulusan, dan mitra Tridharma) secara umum dilaksanakan oleh Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM). 

b. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen di Universitas Dian Nuswantoro 

dilakukan dengan tahapan: 

1) Pembentukan Tim Pengumpulan data; Tim dibentuk oleh dibentuk LPM 

dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pengumpulan data. 

2) Penetapan responden; Tim menetapkan metode sampling dan target 

jumlah sampel untuk pengumpulan data, dengan mempertimbangan 

jumlah populasi sumber data, keberadaan responden (sumber data), dan 

keterjangkauan pengambilan data. 

3) Penetapan Teknik dan media distribusi instrument; Tim menetapkan 

teknik dan media distribusi instrumen kepada responden (sumber data). 

Teknik dan media offline dapat menggunakan hardcopy questionnaire, 

sedangkan teknik dan media online menggunakan e-questionnaire/e-form 

melalui website dan/atau email. 

4) Pengumpulan data; Tim melaksanakan pengumpulan data menggunakan 

instrumen yang telah ditetapkan dan memantau proses perekaman data. 

3.2 Perekaman dan Analisis Data 

a. Perekaman data; Jika pengumpulan data dilakukan secara offline maka 

tabulasi dan perekaman data dilakukan oleh Tim menjadi data elektronik 

sehingga mudah untuk diolah dan dianalisis. Jika pengumpulan data dilakukan 

secara online maka perekaman data dilakukan secara otomatis ke storage yang 

disediakan oleh UPT Data dan Informasi dan dapat diakses oleh Panitia/Tim 

untuk diolah dan dianalisis. 

b. Pengolahan data; Dari data yang telah terkumpul, Tim melakukan pengolahan 

data sebelum dilakukan analisis. Pengolahan data difokuskan pada penyiapan 

data sedemikian data siap dianalisis, meliputi pembersihan data yang bersifat 

spam dan data yang tidak lengkap. Pengolahan data juga mencakup penyajian 
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data secara deskriptif (tabel dan grafik) sehingga memudahkan dalam 

melakukan analisis. 

c. Analisis data; Dilakukan untuk melakukan pengukuran atas data-data yang 

terkumpul guna memperoleh besaran kuantitatif kepuasan pengguna 

menggunakan formula atau perhitungan indeks kepuasan pengguna (IKP) 

berdasarkan aspek-aspek dan ruang lingkup pengukuran. 
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BAB IV  

HASIL PENGUKURAN DAN UMPAN BALIK 

 

 

4.1 Kepuasan Dosen terhadap Aspek Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola dan 

Kepemimpinan) 

Berdasarkan tanggapan dari 381 responden dosen terhadap manajemen, 

sebanyak 31,66% menyatakan sangat baik, 60,69% menyatakan baik, 7,44% 

menyatakan kurang, dan 0,22% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Manajemen 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A.1 131 228 21 1 381 1251 3,28 

A.2 126 225 30 0 381 1239 3,25 

A.3 118 230 31 2 381 1226 3,22 

A.4 133 217 30 1 381 1244 3,27 

A.5 118 222 39 2 381 1218 3,20 

A.6 117 227 36 1 381 1222 3,21 

A.7 126 232 23 0 381 1246 3,27 

A.8 119 232 30 0 381 1232 3,23 

A.9 125 230 25 1 381 1241 3,26 

A.10 127 228 24 2 381 1242 3,26 

A.11 116 237 27 1 381 1230 3,23 

A.12 122 231 27 1 381 1236 3,24 

A.13 118 242 21 0 381 1240 3,25 

A.14 112 238 30 1 381 1223 3,21 

A.15 105 237 38 1 381 1208 3,17 

A.16 117 239 25 0 381 1235 3,24 

A.17 119 234 28 0 381 1234 3,24 

A.18 122 233 25 1 381 1238 3,25 

Jumlah 
2171 4162 510 15 6858 22205 

3,24 
31,66% 60,69% 7,44% 0,22%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan dosen terhadap manajemen 

Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata 

kepuasan sebesar 3,24. 

4.2 Kepuasan Dosen terhadap Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan tanggapan dari 381 responden dosen terhadap sumber daya 

manusia, sebanyak 33,28% menyatakan sangat baik, 60,92% menyatakan baik, 
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4,8% menyatakan kurang dan 1% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

B.1 130 227 20 4 381 1245 3,27 

B.2 132 232 14 3 381 1255 3,29 

B.3 118 233 27 3 381 1228 3,22 

B.4 144 230 4 3 381 1277 3,35 

B.5 136 225 17 3 381 1256 3,30 

B.6 115 238 25 3 381 1227 3,22 

B.7 127 234 16 4 381 1246 3,27 

B.8 119 240 17 5 381 1235 3,24 

B.9 123 232 21 5 381 1235 3,24 

B.10 124 230 22 5 381 1235 3,24 

Jumlah 
1268 2321 183 38 3810 12439 

3,26 
33,28% 60,92% 4,8% 1%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan dosen terhadap sumber 

daya manusia Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,26. 

4.3 Kepuasan Dosen terhadap Aspek Keuangan 

Berdasarkan tanggapan dari 381 responden dosen terhadap keuangan, sebanyak 

33,73% menyatakan sangat baik, 54,33% menyatakan baik, 10,37% menyatakan 

kurang dan 1,57% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi untuk setiap butir 

penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Sarana dan Prasarana 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

C.1 56 90 14 1 381 523 3,25 

C.2 31 108 19 3 381 489 3,04 

Jumlah 
257 414 79 12 762 2440 

3,20 
33,73% 54,33% 10,37% 1,57%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan dosen terhadap keuangan 

Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata 

kepuasan sebesar 3,20. 

4.4 Kepuasan Dosen terhadap Aspek Sarana Prasarana 

Berdasarkan tanggapan dari 381 responden dosen terhadap sarana dan 

prasarana, sebanyak 31,08% menyatakan sangat baik, 57,59% menyatakan baik, 
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8,61% menyatakan kurang dan 2,73% menyatakan sangat kurang, dengan 

distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Sarana dan Prasarana 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

D.1 123 216 33 9 381 1215 3,19 

D.2 126 218 27 10 381 1222 3,21 

D.3 124 225 22 10 381 1225 3,22 

D.4 97 212 57 15 381 1153 3,03 

D.5 122 226 25 8 381 1224 3,21 

Jumlah 
592 1097 164 52 1905 6039 

3,17 
31,08% 57,59% 8,61% 2,73%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan dosen terhadap sarana dan 

prasarana Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,17. 

4.5 Kepuasan Dosen terhadap Aspek Pendidikan 

Berdasarkan tanggapan dari 381 responden dosen terhadap pendidikan, 

sebanyak 30,71% menyatakan sangat baik, 62,63% menyatakan baik, 5,35% 

menyatakan kurang dan 1,31% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Pendidikan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

E.1 127 221 26 7 381 1230 3,23 

E.2 128 234 14 5 381 1247 3,27 

E.3 113 241 23 4 381 1225 3,22 

E.4 109 247 20 5 381 1222 3,21 

E.5 123 242 11 5 381 1245 3,27 

E.6 116 239 21 5 381 1228 3,22 

E.7 109 242 26 4 381 1218 3,20 

E.8 111 243 22 5 381 1222 3,21 

Jumlah 
936 1909 163 40 3048 9837 

3,23 
30,71% 62,63% 5,35% 1,31%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan dosen terhadap pendidikan 

Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata 

kepuasan sebesar 3,23. 
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4.6 Kepuasan Dosen terhadap Aspek Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Berdasarkan tanggapan dari 381 responden dosen terhadap penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, sebanyak 31,35% menyatakan sangat baik, 

60,7% menyatakan baik, 6,26% menyatakan kurang dan 1,69% menyatakan 

sangat kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tingkat Kepuasan Dosen terhadap Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

F.1 125 232 19 5 381 1239 3,25 

F.2 123 234 18 6 381 1236 3,24 

F.3 124 234 18 5 381 1239 3,25 

F.4 121 227 26 7 381 1224 3,21 

F.5 112 232 31 6 381 1212 3,18 

F.6 115 226 32 8 381 1210 3,18 

F.7 116 234 23 8 381 1220 3,20 

Jumlah 
836 1619 167 45 2667 8580 

3,22 
31,35% 60,7% 6,26% 1,69%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan dosen terhadap penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro  memliki rata-

rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,22. 
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BAB V  

PEMANFAATAN HASIL DAN UMPAN BALIK 

 

 

5.1 Pemanfaatan Hasil untuk Pengambilan Keputusan 

Hasil pengolahan dan analisis data selanjutnya digunakan untuk bahan 

pengambilan keputusan melalui rapat manajemen yang diikuti oleh pimpinan dan 

pejabat struktural yang terkait dengan ruang lingkup pengukuran kepuasan. Rapat 

manajemen difokuskan pada perumusan rencana tindak lanjut perbaikan atas 

nilai- nilai ketidakpuasan dan peningkatan nilai-nilai kepuasan. Item-item rencana 

tindak lanjut tersebut harus mencakup target pelaksanaan dan unsur-unsur 

pelaksana yang terlibat dalam realisasi tindak lanjut tersebut. 

5.2 Umpan Balik 

Survei kepuasan dosen, selain untuk mengukur tingkat kepuasan dosen, juga 

dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik/saran/masukan guna merumuskan 

tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dari aspek-aspek penyelenggaraan 

manajemen, manajemen sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, 

pendidikan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut 

saran/masukan dari dosen berdasarkan aspek-aspek survei sebagai berikut: 

1. Bidang Manajemen 

• Ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan terutama terkait tata laksana dan 

job desc/position sehingga menjadi pembeda antara otoritas dosen dan 

pegawai tendik lainnya. 

• Agar bisa dipertahankan untuk pencapaian yang sudah diraih. 

• Agar dapat lebih meningkatkan lagi kepemimpinan manegerialnya 

• Agar lebih di tingkatkan lagi agar lebih menjadi lebih teratur dan terarah 

• Apakah Kenaikan berkala masi diperlakukan? 

• Berusahalah untuk lebih terbuka dan menyesuaikan dengan yang 

semestinya 

• Fokus pada jabatan 

• Ini sebetulnya kuisioner utk yg sekarang atau yg seharusnya? Tidak ada 

penjelasan sebelum pengisian kuisioner 

• Jangan kebanyakan kuesioner, perbaiki sistem siadin. Muncul terus. 

• Ka prodi dan Sek prodi sebaiknya konfirmasi kpd dosennya terkait dg mata 

kuliah yg akan diberikan... 

• Kemampuan menerima masukan yang sangat kurang 

• Keterbukaan komunikasi dan masukan dari staff hal yg penting utk 

kemajuan organisasi. Salam komunikasiii 

• Kinerja pada lingkup Fakultas belum optimal 

• Kurang adanya keterbukaan, utamanya organisasi pada udinus kediri 

• Lanjutkan pimpinan yang berkualitas meski sudah menjabat 2 periode. 
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• Lebih meningkatkan ketrampilan para dosen, tenaga kependidikan dan 

karyawan 

• Menurut saya segenap pimpinan di lingkungan Udinus melakukan kerja 

dan koordinasi dengan sangat baik. Akses Informasi yang diperlukan staf 

pengajar juga sangat sangat baik. Terimakasih smuanya. Ke depan Udinus 

akan semakin dicintai dan menjadi rujukan masyarakat. 

• Pembagian beban kerja semoga lebih merata 

• Pengabdian mohon untuk dipermudah seperti semula 

• Perlunya transparansi tata kelola organisasi 

• Pertahankan dan tingkatkan terus kualitas kepemimpinan yang bijaksana, 

demi kemajuan bersama 

• Pertahankan Yang Sudah Baik, Menyongsong PTM Utk Parkir Kendaraan 

Dipersiapkan Lebih Baik Lagi 

• Pimpinan di tempat kami, menurut saya belum mempunyai kemampuan 

leader 

• Pimpinan yang mengayomi 

• Selalu maju Udinus Jaya membangun negeri Nuswantoro 

• Semoga Lebih Bijaksana dalam memutuskan semua permasalahan tidak 

emosian 

• Semua akan berjalan lancar setelah masing-masing staf menindak lanjuti 

apa yang perlu ditindak lanjuti sesuai fungsi dan peran masing2 staf. 

• Sosialisasi kegiatan-kegiatan di program studi perlu ditingkatkan 

• Struktur organisasi sudah cukup lengkap, hanya perlu dilengkapi dengan 

bidang khusus yang mengurus/menyimpan dokumen2 keseluruhan 

• Terus tingkatkan agar predikat unggul bisa dipertahankan. 

• Tingkatkan mutu dan kesejahteraan Udinus 

• Untuk menilai seseorang harus dilihat dari berbagai aktifitas dan perilaku 

secara obyektif. Jangan karena berkuasa bisa mempunishment 

sesukanya. Takutnya nanti akan kembali mengenai dirinya sensdiri 

2. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia 

• Agar terus di tingkatkan program-program untuk peningkatan sdm di 

kampus udinus 

• Alhamdulillah segala sesuatunya disini sudah sangat baik 

• Hanya satu kata udinus keren, semua sudah dilakukan dengan sangat 

professional 

• Kegiatan sosialisasi aturan kepegawaian maupun aturan terkait 

kesejahteraan perlu ditingkatkan 

• Kurang terbuka pada udinus kediri. 

• Layanan dan informasi kepegawaian secara offline sangat mudah diakses 

atau didapatkan. Namun ada masukan dari saya agar segala bentuk 

informasi atau profil pegawai tidak dibuka secara gamblang ke publik 

melalui website. Perlu adanya perlindungan privasi kepada seluruh dosen 
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dan pegawai yang bekerja di udinus agar tdk disalahgunakan oleh pihak-

pihak yang tdk bertanggungjawab. Di siadin tdk perlu menampilkan alamat 

email, alamat rumah, nomor telepon atau bahkan foto sekalipun. Cukup 

nama dan gelar saja itu sudah cukup. 

• Layanan kesehatan dan tunjangan dapat dioptimalkan bagi dosen tetap 

yayasan. 

• Memudahkan proses pengajuan studi belajar untuk menambah keilmuan 

• Menjadi kampus peradaban yang maju 

• Mohon dipertahankan dan ditingkatkan 

• Pemberian reward and punishment, peningkatan kesejahteraan karyawan 

berdasarkan prestasi kinerja ditingkatkan lebih baik lagi 

• Pemberian tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya 

• Perhatikan kenaikan berkala 

• Perlu ada bagian khusus yang mengurus dokumen2 khusus untuk 

keperluan pengajuan jabatan fungsional 

• Perlu ditingkatkan tunjangan kinerja 

• Poin2nya itu pertanyaan atau pernyataan? Klo pernytaan itu implikasiinya 

sesuatu yg akan dilaksanakan ke depan atau evaluasi ke belakang? 

• Rekrutmen pegawai sebaiknya terbuka 

• Semoga aturan nya berlaku untuk semua karyawan universitas dian 

nuswantoro dan lebih jelas lagi perlakuan reward dll. Yang selama ini 

diberikan keorang orang itu itu saja. Fasilitas haji, umroh, kendaraan, 

rumah dll yang tidak jelas aturannya di aturan kepegawaain 

• Semoga database sdm dibenahi dan dimanajemen yang lebih baik lagi 

• Soft skill juga diperhatikan... 

• Tingkatkan kesejahteraan pegawai 

• Tingkatkan pengelolaan sdm 

• Untuk mengajar mahasiswaharap disesuaikan dengan keahlian dan 

bidangnya dosen masing2. Krn yang terjadi selama ini hanya sedapatnya 

saja terutama bidang matematika komputasi 

3. Bidang Keuangan 

• Agar tenaga pengajar mendapatkan pendapatan yang layak 

• Alhamdulillah, sangat bersyukur 

• Aturan potong honor mengajar karena tdk lengkap mengisi keterangan 

dikulino tdk manusiawi 

• Dari segi kesejahteraan finansial, tidak ada yang perlu dikoreksi. Sejauh ini 

yang dirasakan sudah cukup mensejahterakan. 

• Harap diusahakan memberikan reward kuntuk karyawan yang tidak pernah 

menggunakan dana kesehatan. Misalkan selama 10 th, 15 th, 20 th dst 

tidak pernah sakit 

• Honor dosen luar tidak tentu tanggal transfernya, dan slip homor terkadang 

tidak dikirimkan ke email, mohon untuk masalah ini diperhatikan 
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• KKB sudah lama sekali tidak ada sehingga tidak ada panduan bagi 

karyawan 

• Kl sistem sudah sangat baik 

• Kurang ada pemberitahuan/sosialisasi/diskusi (udinus kediri) 

• Lebih transparan 

• Naik gaji boleh nggak kak 

• Penganggaran lebih difasilitas untuk kegiatan pengembangan akademik 

• Pertahankan yang sudah baik, dan kesejahteraan menyesuaikan inflasi 

berjalan. 

• Semoga penggajian lebih adil dan ada reward untuk karyawan yang sudah 

mengabdi lebih dari 20 tahun. Yang gajinya disalip dengan karyawan atau 

dosen yang baru 2 tahun 

• Setuju utk keuangan harap agak terbuka 

• Sistem kepegawaian dan keuangan mohon dibenahi, dan pegawai bisa 

mengerti detail tentang keuangan / gaji / potongan dll 

• Tingkatkan kesejahteraan pegawai 

• Tunjangan jabfa mohon diupdate 

• Tunjangan koordinator yang pekerjaannya cukup menghabiskan waktu ya 

jangan 250rb besarannya. 

• -untuk slip gaji dapat dikirimkan secara ol mengingat slip gaji saya bulan 

juni tidak ada jejaknya krn tidak memiliki meja. -untuk tunjangan tahunan 

bagi dosen tetap dapat diberikan di akhir tahun juga. 

4. Bidang Sarana Prasarana 

• Penyediaan perangkat pendukung seperti HDMI tiap lantai dibatasi, 

padahal itu keperluan bersama. Dosen kan sudah menyiapkan perangkat 

laptopnya sendiri masa perangkat pendukungnya juga harus menyiapkan 

sendiri? 

• Menyiapkan kelas2 di lantai dasar utk mengakomodir mahasiswa 

disabilitas atau dosen disabilitas. 

• Pembuatan tramp bisa ada di 2 jalur tidak hanya 1 jalur 

• Akses jurnal internasional terbatas/kurang sosialisasi ke dosen 

• Dana peneltiian mohon dinaikkan 

• Dapat dioptimalkan untuk sarana dan prasaran tridharma/jabfa 

• Eskalator gedung H masih mati, tangga daruratpun ditutup. Semoga 

segera membaik 

• Fasilitas untuk disabilitas yang sepertinya perlu ditambah 

• Gedung kurang ramah bagi penyandang difabel, tidak ada lift di gedung G, 

padahal banyak mahasiswa tunanetra. 

• Ke depan lebih jelas aturan dan prosedur penggunaan fasilitas yang ada 

• Kuesioner bagian ini mencukupi 

• Manajemen aset di tingkatkan dan syncron kan dengan sistem anggaran 
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• Mohon diganti lift gedung C sdh tua dan sulit ditutup dan sering rusak dan 

sudah goyang 

• Mohon dipertahankan dan ditingkatkan 

• Mohon utk kebersihan perlu di tingkatkan lagi krn masih ruaang yang 

kelihatan masih kotor 

• Pemberian dana maintenance laptop sebagai sarana utama dalam 

kegiatan Tridharma (sistem reimburse dari biaya perbaikan laptop) 

• Peningkatan Sarana dan Prasarana yang sudah baik dipertahankan, yang 

kurang baik ditambahkan dan sarana disabilitas di lengkapi/ditambah. 

• Perawatan kelas yang masih kurang 

• Perlu ditingkatkan fasilitas untuk teman-teman kita yang disabilitas, 

• Perlu fasilitas khusus ruang parkir motor untuk dosen 

• Perlu penambahan/pembaharuan sarana prasarana, misalnya lift dan 

kelengkapan kelas untuk kuliah 

• Ruang kelas masih sangat terbatas jumlahnya dan perlu ada peremajaan 

minimal pengecatan tembok. Kemudian dari segi sirkulasi udara dan 

pencahayaan alami sangat buruk sekali.  

• Hampir seluruh ruang kelas jendelanya tertutup oleh gordyn saat di siang 

hari. Ini sangat buruk bagi sirkulasi dan dukungan aktivitas pembelajaran 

di kelas, kalo saya bilang kelasnya jadi sumpek.  

• Apabila melihat kampus-kampus lain, pencahayaan alaminya sangat baik 

sehingga siang-siang tdk perlu menggunakan lampu menyala di dalam 

ruang kelas/ruang dosen. Kemudian jika meninjau kampus lain sbg 

pembanding, di setiap ruang kelas seharusnya disediakan PC agar dosen 

tdk perlu repot-repot membawa laptop dan menunggu booting tersambung 

ke projector. Dan pada perkuliahan semester depan yang sedianya akan 

dilaksanakan secara PTM, alangkah lebih baik prokes ketat harus 

diwajibkan karena yang terjadi dilapangan mahasiswa sudah santai sekali 

melepas maskernya dan perlu adanya penyediaan sound system/mic agar 

dosen tdk perlu melepas masker saat bicara dan saat mengajar tidak perlu 

dengan suara yang tinggi/teriak. Mohon dpt menjadi masukan demi 

terciptanya pembelajaran yang efektif dan minimal setara spt kampus lain. 

• Segera diperbaiki apabila terjadi masalah /trouble di segala fasilitas. Baik 

ruang, AC, jam dinding, komputer, kamar mandi dll 

• Utk sarpras perlu ditingkatkan sebab banyak dosen yang dapat komputer 

jadul. 

5. Bidang Pendidikan 

• Beban kerja dosen sudah proporsional, tp kadang tdk dikomunikasikan 

dahulu dg dosen yg bersangkutan, 

• Diperbanyak Workshop dan pelatihan yg menunjang kepada kompetensi 

dosen 

• Harapannya kurikulum sesuai profile kompetensi. Misal: ketika mahasiswa 

belum saatnya untuk seminar menunggu saja agar mahasiswa siap agar 
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mrk dapat belajar selama proses tidak perlu mengejar harus segera lulus 

krn target tertentu. 

• Kegiatan-kegiatan ilmiah di luar kelas mayoritas dari inisiasi dosen sendiri 

dari dana penelitian atau hibah, semoga kedepanya universitas 

memberikan kegiatan dan memfasilitasi secara langsung 

• Kenyamanan sangat diperlukan 

• Lab, ruang pamer, studio perlu diperbanyak untuk membuat mahasiswa 

semakin produktif 

• Layar LCD di beberapa kelas di gedung D lantai 4 kurang jelas dan AC 

juga kurang berfungsi optimal, karena ruangan masih terasa cukup panas 

sehingga cukup mengganggu kegiatan belajar mahasiswa. 

• Memperbanyak/memperluas ruang terbuka untuk meningkatkan suasana 

akademik 

• Mohon dipertahankan dan ditingkatkan 

• Mohon diusahakan pemeliharaan eskalator secara rutin agar jangan 

sampai terjadi macet disaat kesibukan sudah mulai berjalan 

• Perbanyak langganan jurnal ilmiah bermutu 

• Perlu pembaharuan dan pengadaan fasilitas pendukung kelas 

• Sarana mengajar utk dosen blm optimal, misalnya ketersediaan komputer 

• Sistem pengajaran di Udinus sudah tertata dan dirancang dengan sangat 

rapi 

• Suasana kelas kurang mendukung karena tidak adanya sirkulasi udara 

yang baik dan ketiadaan pencahayaan alami. Seluruh jendela tertutup 

gordyn meskipun saat siang hari, maka dari itu perlu adanya peningkatan 

dari sisi ini agar saat dosen mengajar bisa melihat view keluar dan 

mahasiswa juga tidak cepat jenuh. Kemudian mohon disediakan sound 

system memadai/mic agar nanti saat dosen mengajar tdk perlu melepas 

masker dan tidak perlu mengeluarkan suara dengan nada tinggi. 

• Sudah baik, perlu dikomunikasikan lagi untuk pemberitahuan beban 

mengajar. Supaya persiapan lebih baik sebelum mengajar 

6. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

• Dana penelitian dan pengabdian mohon ditingkatkan 

• Informasinya yang kurang menyebar 

• LP3M sdh berjalan dengan baik... 

• Mohon kritik dari kami ditindak lanjuti dan diteruskan kpd rektorat jangan 

hanya dikumpulkan dan di biarkan sekedar untuk arsip 

• Pembinaan kepada dosen yg masih yunior dalam penelitian kurang 

• Pemfasilitasan kegiatan penelitian dan pengabdian mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya 

• Pengbdian harap dipermudah dan dikembalikan seperti semula di FIK 

• Peningkatan Jumlah Pelatihan Penulisan Artikel Publikasi Jurnal 

Bereputasi Sampai Publish 
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• Perlu program yang bersifat keberlanjutan untuk wahana kegiatan 

pengabdian masyarakat bagi dosen 

• Pertanyaan dan jawaban tidak nyambung Pilihan kenapa tidak 

menggunakan Radio Button. Check. Dropdown combo box tidak user 

friendly 

• Semoga banyak dilaksanakan pelatihan dan workshop bagaimana cara 

bisa lolos pendanaan dari ristekdikti apalagi untuk dosen baru 

• Semoga lebih banyak kegiatan motivasi untuk penelitian dan pengabdian 

dengan reward yang lebih banyak 

• Sistem untuk pengabdian dan juga penelitian sebenarnya terlalu panjang, 

rumit dan ribet. Sebaiknya lebih singkat dan efisien sehingga bs 

menghemat waktu dan juga tenaga 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei kepuasan Dosen, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Indeks kepuasan dosen terhadap aspek manajemen (Tata Pamong, Tata 
Kelola, Kepemimpinan) memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata 
kepuasan sebesar 3,24. 

2. Indeks kepuasan dosen terhadap aspek manajemen sumber daya manusia 
memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,26. 

3. Indeks kepuasan dosen terhadap aspek keuangan memliki rata-rata puas 
dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,20. 

4. Indeks kepuasan dosen terhadap aspek sarana prasarana memliki rata-rata 
puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,17. 

5. Indeks kepuasan dosen terhadap aspek pendidikan memliki rata-rata puas 
dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,23. 

6. Indeks kepuasan dosen terhadap aspek penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 
3,22. 

7. Indeks kepuasan dosen terhadap keseluruhan aspek memliki rata-rata puas 
dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,22. 

6.2 Tindak Lanjut 

Hasil umpan balik dan tindak lanjut yang telah dirumuskan pada rapat manajemen 

selanjutnya dibuat dalam laporan resmi hasil evaluasi dan pengukuran kepuasan 

pengguna dan pelacakan lulusan untuk didistribusikan dan ditindaklanjuti oleh 

pihak-pihak pemangku kepentingan internal yang terkait dengan ruang lingkup 

pengukuran. Sebagai wujud akuntabilitas, laporan umpan balik dan rekomendasi 

rencana tindak lanjut juga dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses 

sesuai hak-hak akses dari masing-masing pemangku keputusan dengan 

memanfaatkan sistem informasi internal dan/atau website. 
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Lampiran: Kuesioner Survei Kepuasan Dosen Terhadap Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi 

 

 

KUESIONER 

SURVEI KEPUASAN DOSEN 

TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DI 

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 
 

Dalam rangka untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, kami bermaksud menggali umpan balik 

dari dosen melalui pengisian kuesioner. Kami mohon kesediaannya untuk dapat 

melakukan pengisian kuesioner secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab 

sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan evaluasi dan pengukuran indeks 

kepuasan pengguna. 

 

Petunjuk: 

1. Beri tanda check () pada salah satu kolom Predikat yang menurut Anda paling 

sesuai berdasarkan informasi, pengetahuan dan pemahaman yang Saudara 

miliki saat ini terhadap masing-masing pernyataan. Makna predikat: 4 (Sangat 

Setuju/Sangat Baik), 3 (Setuju/Baik), 2 (Kurang Setuju/Kurang Baik), dan 1 

(Sangat Kurang Setuju/Sangat Kurang Baik). 

2.   Kuesioner ini bersifat anonim, sehingga Saudara tidak perlu menuliskan 

identitas nama. 

 

 

A. Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan) 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Struktur organisasi saat ini lengkap dan efektif.     

2. 
Seluruh elemen organisasi saat ini bekerja sesuai struktur 

organisasi dan peraturan yang berlaku. 
    

3. 

Pejabat struktural saat ini diangkat berdasarkan 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, prestasi serta 

kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. 

    

4. 
Pimpinan menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan atau program kerja. 
    

5. 
Pimpinan melakukan sosialisasi berbagai informasi yang 

terkait fungsi dan tugasnya. 
    

6. 
Pimpinan melibatkan dan berkoordinasi dengan staf terkait 

dalam proses pengambilan keputusan. 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

7. 
Pimpinan memanfaatkan sistem informasi dan data-data 

aktual untuk mendukung pengambilan keputusan. 
    

8. 

Pimpinan membuat perencanaan kegiatan/program kerja 

berdasarkan Renstra/Renop dan disosialisasikan kepada 

stafnya. 

    

9. 
Pimpinan melakukan koordinasi dan pemantauan atas 

kegiatan/program kerja yang sedang berjalan. 
    

10. 
Pimpinan memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

stafnya untuk keberhasilan kegiatan/program kerja. 
    

11. 

Pimpinan mendistribusikan 

tugas/pekerjaan/kegiatan/program kerja berdasarkan 

kompetensi, keahlian, pengalaman, dan pendidikannya. 

    

12. 

Pimpinan memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

stafnya untuk meningkatkan 

kemampuan/kompetensi/keahlian/pengembangan diri 

berdasarkan kesempatan dan peraturan yang berlaku. 

    

13. 
Pimpinan melakukan pengawasan atas kinerja stafnya 

sesuai tugas dan fungsinya. 
    

14. 
Pimpinan melakukan penilaian kinerja dan prestasi staf 

secara obyektif, adil, dan transparan. 
    

15. 

Pimpinan menerapkan sistem reward dan punishment 

sesuai peraturan yang berlaku secara obyektif, adil, dan 

transparan. 

    

16. 

Pimpinan memberikan kesempatan berdiskusi dan 

berpendapat untuk kemajuan dan perbaikan kinerja 

institusi. 

    

17. 
Pimpinan memberikan keterbukaan terhadap kritik dan 

saran untuk kemajuan institusi. 
    

18. Pimpinan memiliki kemampuan manajerial dalam 

menyelesaikan persoalan dalam pekerjaan. 

    

Saran: 

 

 

 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Sistem rekruitmen, seleksi, orientasi, dan penempatan 

dosen. 
    

2. 
Layanan dan kesempatan untuk pengembangan diri (studi 

lanjut, keahlian, kompetensi, sertifikasi). 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

3. 
Layanan dan kesempatan untuk menduduki jabatan 

struktural dan non-struktural berdasarkan prestasi. 
    

4. 
Layanan dan kesempatan untuk kenaikan jenjang jabatan 

fungsional dan kepangkatan. 
    

5. 

Kebijakan, program, dan aturan untuk kesejahteraan, 

kesehatan, keamanan kerja, keselamatan kerja, jaminan 

sosial, dan jaminan hari tua.  

    

6. 
Sistem pembinaan melalui reward dan punishment 

berdasarkan kinerja. 
    

7. Program motivasi dan pembinaan untuk prestasi kerja.     

8. Layanan administrasi dan sistem informasi kepegawaian.     

9. 
Aturan pokok-pokok kepegawaian yang memberikan 

kenyamanan kerja 
    

10. 
Sistem pemberian beban kerja yang obyektif sesuai 

kompetensi, keahlian, bidang keilmuan, dan pengalaman. 
    

Saran: 

 

 

 

C. Keuangan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Sistem penggajian, tunjangan, dan insentif yang layak dan 

sesuai peraturan ketenagakerjaan/kepegawaian.  
    

2. 
Ketersediaan sistem dan prosedur administrasi dan 

pelaporan keuangan kegiatan/program kerja. 
    

Saran: 

 

 

 

D. Sarana Prasarana 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Ketersediaan sarana prasarana cukup, layak, dan 

memadai.  
    

2. 
Perawatan, kebersihan dan kenyamanan sarana 

prasarana. 
    

3. Kemudahan akses sarana prasarana.     

4. 
Ketersediaan, kelengkapan dan kelayakan fasilitas untuk 

sarana prasarana, termasuk bagi orang dengan disabilitas. 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

5. 
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana untuk kegiatan 

Tridharma.  
    

Saran: 

 

 

 

E. Pendidikan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 

Beban kerja pengajaran dosen diberikan secara 

proporsional, obyektif, dan transparan sesuai bidang 

keahlian dan kompetensi. 

    

2. 
Ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi 

akademik untuk mendukung tugas-tugas akademik dosen. 
    

3. 

Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kelayakan, 

keterbaruan, kebersihan, kenyamanan sarana prasarana 

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. 

    

4. 
Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, keterbaruan dan 

kemudahan akses bahan ajar. 
    

5. 
Kurikulum sesuai dengan profil dan kompetensi program 

studi. 
    

6. 
Sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses 

pembelajaran. 
    

7. 
Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung suasana 

akademik. 
    

8. 
Kegiatan-kegiatan ilmiah diluar kelas untuk peningkatan 

suasana akademik. 
    

Saran: 

 

 

 

F. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang ditawarkan institusi. 
    

2. 
Sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
    

3. 
Kemudahan akses informasi program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

4. 

Program pembinaan dan fasilitasi bagi dosen untuk 

meningkatkan motivasi dan kemampuan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

    

5. 
Ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
    

6. 

Ketersediaan akses jurnal-jurnal dan prosiding untuk 

mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

    

7. 

Program pembinaan dan fasilitasi bagi dosen untuk 

meningkatkan kemampuan menghasilkan luaran-luaran 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Paten, 

Hak Cipta, Merk, Teknologi Tepat Guna, dll.). 

    

Saran: 

 

 

 


