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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Dian 

Nuswantoro telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan 

menerapkan siklus SPMI yang diatur oleh Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016. 

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterapkan di Universitas Dian 

Nuswantoro terdiri dari 5 tahapan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Berdasarkan siklus SPMI tersebut, 

mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu dilakukan evaluasi dan monitoring 

secara sistematis sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi 

kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Ruang lingkup evaluasi 

dan monitoring dilaksanakan berdasarkan dimensi penilaian yang telah ditetapkan 

berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, meliputi: 

1. Mutu manajemen (kepemimpinan dan kinerja tata kelola): meliputi integritas visi 

dan misi, kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, 

kerjasama, dan sistem penjaminan mutu internal; 

2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): berupa 

kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat; 

3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan suasana akademik; 

4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), 

mahasiwa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan 

pendanaan). 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk evaluasi keberhasilan penerapan 

SPMI dilakukan melalui pelacakan kinerja lulusan sebagai output utama 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelacakan kinerja lulusan dilakukan melalui 

survey untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan. 

Secara umum, survei ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro dari sudut pandang pengguna 

(pemangku kepentingan). Kepuasan dalam hal ini dapat dimaknai sebagai gap 

antara harapan (perception) terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan 

apa yang dirasakan (perceived) oleh pengguna. Kepuasan pada umumnya bersifat 

individual, sehingga pengukuran tingkat kepuasan ini dilakukan melalui survei 

terhadap pengguna individual. Dengan mengambil sekelompok individual pada 

berbagai unsur pengguna sebagai obyek survey, maka diharapkan diperoleh 

umpan balik untuk digunakan sebagai gambaran umum tentang kondisi-kondisi 

penyelenggaraan pendidikan saat ini dan nilai-nilai perbaikan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro ke depan.  
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1.2 Ruang Lingkup, Tujuan, dan Indikator Kepuasan 

Ruang lingkup pengukuran kepuasan pengguna dan pelacakan kinerja lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro ditentukan berdasarkan relevansi antara pemangku 

kepentingan dengan dimensi penilaian mutu, yang disusun sebagai berikut: 

No. Pengguna Tujuan Dimensi Komponen Pengukuran 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Lulusan Mengukur kepuasan 

lulusan terhadap 

penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. 

Proses Pendidikan 

2. Pengguna 

Lulusan 

Mengukur kepuasan 

pengguna lulusan 

terhadap lulusan. 

Output Kinerja Lulusan 

Sedangkan indikator kepuasan untuk masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

1. 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. 

2. Kepuasan pada komponen kinerja lulusan, meliputi kepuasan terhadap: 

integritas, profesionalisme, kerjasama, kemampuan bahasa Inggris, 

komunikasi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan diri. 

Indikator-indikator tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi 

butir-butir pernyataan atau pertanyaan untuk penggalian data dalam survey 

kepuasan pengguna. 

1.3 Tujuan 

Tujuan pengukuran tingkat kepuasan pengguna dan pelacakan kinerja lulusan ini 

adalah untuk: 

1. Mengukur sejauh mana kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dari 

berbagai aspek dimensi penilaian mutu dari sudut pandang lulusan dan 

pengguna lulusan. 

2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek dimensi 

penilaian mutu berdasarkan masukan/umpan balik dari sudut pandang 

lulusan dan pengguna lulusan. 

3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan mutu, baik untuk perbaikan maupun 

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini. 

Pengukuran tingkat kinerja lulusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari rangkaian model PPEPP di Universitas Dian Nuswantoro menuju Outcome 

Based Accreditation yang dapat digunakan sebagai indicator keberhasilan 

penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.s
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BAB II  

METODOLOGI DAN INSTRUMEN 

 

 

2.1 Metode 

Metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan lulusan dan pengguna lalasan 

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 http://alumni.dinus.ac.id/page/kritik_saran. 

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 
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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 

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 

Instrumen-instrumen yang digunakan untuk pengukuran dan pelacakan lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro adalah sebagai berikut: 

2.2.1. Instrumen Kuesioner Pengukuran Tingkat Kepuasan Lulusan 

1) Kesesuaian kurikulum dengan program studi 

2) Ketersediaan bahan ajar untuk mendukung proses belajar mengajar 

3) Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kelayakan, kebersihan, 

keterbaruan, dan kenyamanan sarana prasarana proses belajar 

mengajar 

4) Ketersediaan dan kemudahan sistem informasi untuk menunjang 

administrasi akademik 

5) Kualifikasi (latar belakang pendidikan, kompetensi, keahlian) dosen 

pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan mata kuliah 

dan/atau kompetensi program studi 

6) Kemampuan dosen dalam melaksanakan proses belajar mengajar 

7) Ketersediaan standar evaluasi proses belajar mengajar 

8) Perencanaan studi, penjadwalan kuliah, dan penjadwalan ujian 

9) Pengelolaan tugas akhir, skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi 

10) Layanan bimbingan dan konsultasi dari dosen (perwalian, bimbingan 

tugas akhir) 

11) Suasana akademik di luar kelas (diskusi, kegiatan ilmiah, dialog 

akademik, dll.) 

12) Ketersediaan ruang terbuka yang mendukung suasana akademik 

13) Ketersediaan sistem dan layanan administrasi akademik 
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14) Ketersediaan layanan dan akses bahan-bahan pustaka atau referensi 

penunjang proses belajar mengajar (perpustakaan, akses bahan 

pustaka digital, dll.) 

15) Ketersediaan infrastruktur internet untuk mendukung proses belajar 

mengajar di kampus 

16) Suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar (perkuliahan) 

17) Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sesuai dengan rencana 

pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi mata kuliah 

2.2.2. Instrumen Kuesioner Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna 

Lulusan 

a. Aspek Integritas 

1) Kedisiplinan dalam bekerja 

2) Kejujuran dalam bekerja 

3) Motivasi Kerja 

4) Etos Kerja 

5) Moralitas 

6) Etika 

7) Sosialisasi 

b. Aspek Profesionalisme 

1) Penguasaan bidang ilmu 

2) Produktivitas kerja 

3) Inovasi dalam bekerja 

4) Kemampuan menyelesaikan masalah 

5) Inisiatif dalam bekerja 

c. Aspek Kemampuan Bahasa Asing 

1) Kemampuan menulis dalam bahasa asing 

2) Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing 

3) Kemampuan memahami teks dalam bahasa asing 

d. Aspek Penggunaan Teknologi 

1) Pengetahuan tentang alat dan teknologi dalam bekerja 

2) Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru 

3) Kemampuan menggunakan teknologi dalam pekerjaan 

e. Aspek Komunikasi 

1) Kematangan emosi dan pengendalian diri 

2) Kepercayaan diri  

3) Keterbukaan terhadap kritik dan saran 

4) Kemampuan berkomunikasi secara lisan 

5) Kemampuan berkomunikasi secara tertulis 

f. Aspek Kerjasama Tim 

1) Kemampuan sebagai pemimpin 

2) Kemampuan manajerial 
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3) Kemampuan menyelesaikan masalah 

g. Aspek Pengembangan Diri 

1) Motivasi dalam mempelajari hal baru untuk kemajuan tempat bekerja 

2) Motivasi mempelajari hal baru untuk peningkatan kompetensi diri 

No. Pengguna Instrumen 

(1) (2) (3) 

1. Lulusan FM-UDINUS-PKL-07-01_R1 
Kuesioner Pengukuran Tingkat Kepuasan Lulusan 

2. Pengguna Lulusan FM-UDINUS-PKL-08-01_R1 
Kuesioner Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan 
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BAB III  

PELAKSANAAN SURVEI 

 

 

3.1 Pelaksanaan 

a. Unit Pelaksana 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan dan pelacakan kinerja lulusan 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 pengguna dan pelacakan kinerja lulusan dilaksanakan oleh LPM 

bersama-sama dengan UPT Layanan Karir dan Alumni (Career Center). 

b. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan dan pelacakan kinerja lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro dilakukan dengan tahapan: 

1) Pembentukan Tim pengumpulan data; Tim dibentuk oleh unit terkait 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 instrumen; 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 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 

data secara deskriptif (tabel dan grafik) sehingga memudahkan dalam 

melakukan analisis. 
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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 Hasil Pengukuran Kepuasan Lulusan 

Berdasarkan tanggapan dari 873 responden Lulusan terhadap Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi di Universitas Dian Nuswantoro, sebanyak 35,86% menyatakan 

sangat baik, 55,94% menyatakan baik, 6,52% menyatakan kurang, dan 1,68% 

menyatakan sangat kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Lulusan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

A.1 331 502 26 14 873 2896 3,32 

A.2 302 498 61 12 873 2836 3,25 

A.3 360 440 61 12 873 2894 3,32 

A.4 368 450 41 14 873 2918 3,34 

A.5 364 477 22 10 873 2941 3,37 

A.6 298 538 28 9 873 2871 3,29 

A.7 240 568 52 13 873 2781 3,19 

A.8 326 502 30 15 873 2885 3,30 

A.9 334 493 33 13 873 2894 3,32 

A.10 336 468 51 18 873 2868 3,29 

A.11 256 510 90 17 873 2751 3,15 

A.12 277 425 144 27 873 2698 3,09 

A.13 322 499 41 11 873 2878 3,30 

A.14 256 495 105 17 873 2736 3,13 

A.15 315 420 112 26 873 2770 3,17 

A.16 333 492 38 10 873 2894 3,32 

A.17 304 525 33 11 873 2868 3,29 

Jumlah 
5322 8302 968 249 14841 48379 

3,26 
35,86% 55,94% 6,52% 1,68%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Lulusan terhadap 

penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-

rata puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,26). 
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4.2 Hasil Pengukuran Kepuasan Pengguna Lulusan 

4.2.1. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Integritas Lulusan 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Integritas Lulusan, sebanyak 63,93% menyatakan sangat baik, 35,83% 

menyatakan baik, 0,23% menyatakan kurang dan 0% menyatakan sangat 

kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Integritas Lulusan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

A.1 34 26 1 0 61 216 3,54 

A.2 45 16 0 0 61 228 3,74 

A.3 38 23 0 0 61 221 3,62 

A.4 37 24 0 0 61 220 3,61 

A.5 43 18 0 0 61 226 3,70 

A.6 41 20 0 0 61 224 3,67 

A.7 35 26 0 0 61 218 3,57 

Jumlah 
273 153 1 0 427 1553 

3,64 
63,93% 35,83% 0,23% 0,00%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Pengguna Lulusan 

terhadap integritas lulusan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata 

sangat puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,64). 

4.2.2. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Profesionalisme 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Profesionalisme Lulusan, sebanyak 53,77% menyatakan sangat baik, 

44,59% menyatakan baik, 1,64% menyatakan kurang dan 0% menyatakan 

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

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

B.1 39 22 0 0 61 222 3,64 

B.2 35 26 0 0 61 218 3,57 

B.3 31 29 1 0 61 213 3,49 

B.4 28 32 1 0 61 210 3,44 

B.5 31 27 3 0 61 211 3,46 

Jumlah 
164 136 5 0 305 1074 

3,52 
53,77% 44,59% 1,64% 0,00%   

Tabel 4.3 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Profesionalisme Lulusan 
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Pengguna Lulusan 

terhadap profesionalisme lulusan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-

rata sangat puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,52). 

4.2.3. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Kemampuan Bahasa Asing 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Kemampuan Bahasa Asing Lulusan, sebanyak 22,95% menyatakan sangat 

baik, 42,62% menyatakan baik, 32,79% menyatakan kurang dan 1,64% 

menyatakan sangat kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian 

sebagai berikut: 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

C.1 15 24 21 1 61 175 2,87 

C.2 11 22 27 1 61 165 2,70 

C.3 16 32 12 1 61 185 3,03 

Jumlah 
42 78 60 3 183 525 

2,87 
22,95% 42,62% 32,79% 1,64%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Pengguna Lulusan 

terhadap kemampuan Bahasa asing lulusan Universitas Dian Nuswantoro 

memliki rata-rata puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 2,87). 

4.2.4. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Kemampuan Penggunaan 

Teknologi 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Penggunaan Teknologi Lulusan, sebanyak 62,84% menyatakan sangat baik, 

37,16% menyatakan baik, 0% menyatakan kurang dan 0% menyatakan 

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

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

D.1 37 24 0 0 61 220 3,61 

D.2 39 22 0 0 61 222 3,64 

D.3 39 22 0 0 61 222 3,64 

Jumlah 
115 68 0 0 183 664 

3,63 
62,84% 37,16% 0,00% 0,00%   

Tabel 4.4 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Kemampuan Bahasa 

Asing Lulusan 

Tabel 4.5 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Penggunaan Teknologi 

Lulusan 
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Pengguna Lulusan 

terhadap penggunaan teknologi lulusan Universitas Dian Nuswantoro 

memliki rata-rata sangat puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,63). 

4.2.5. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Komunikasi Lulusan 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Komunikasi Lulusan, sebanyak 44,26% menyatakan sangat baik, 52,13% 

menyatakan baik, 3,61% menyatakan kurang dan 0% menyatakan sangat 

kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

E.1 27 30 4 0 61 206 3,38 

E.2 28 30 3 0 61 208 3,41 

E.3 30 29 2 0 61 211 3,46 

E.4 29 30 2 0 61 210 3,44 

E.5 21 40 0 0 61 204 3,34 

Jumlah 
135 159 11 0 305 1039 

3,41 
44,26% 52,13% 3,61% 0,00%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Lulusan dan 

Pengguna Lulusan terhadap komunikasi lulusan Universitas Dian 

Nuswantoro memliki rata-rata puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 

3,41) 

4.2.6. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Kerjasama Tim 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Kerjasama Tim Lulusan, sebanyak 37,16% menyatakan sangat baik, 

51,91% menyatakan baik, 10,93% menyatakan kurang dan 0% menyatakan 

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

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

F.1 26 28 7 0 61 202 3,31 

F.2 21 31 9 0 61 195 3,20 

F.3 21 36 4 0 61 200 3,28 

Jumlah 
68 95 20 0 183 597 

3,26 
37,16% 51,91% 10,93% 0,00%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Pengguna Lulusan 

terhadap Kerjasama tim lulusan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-

rata puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,26) 

Tabel 4.6 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Komunikasi Lulusan 

Tabel 4.7 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Kerjasama Tim Lulusan 
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4.2.7. Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Pengembangan Diri Lulusan 

Berdasarkan tanggapan dari 61 responden Pengguna Lulusan terhadap 

Pengembangan Diri Lulusan, sebanyak 52,46% menyatakan sangat baik, 

45,08% menyatakan baik, 2,46% menyatakan kurang dan 0% menyatakan 

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

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

B.1 32 29 0 0 61 215 3,52 

B.2 32 26 3 0 61 212 3,48 

Jumlah 
64 55 3 0 122 427 

3,50 
52,46% 45,08% 2,46% 0,00%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan Pengguna Lulusan 

terhadap pengembangan diri lulusan Universitas Dian Nuswantoro memliki 

rata-rata puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,50) 

 

Tabel 4.8 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Pengembangan Diri 

Lulusan 
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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 lulusan dan pengguna lulusan, selain untuk mengukur tingkat 

kepuasan juga dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik/saran/masukan 

guna merumuskan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dari aspek-aspek 

tersebut. Berikut saran/masukan dari tenaga kependidikan berdasarkan aspek-

aspek survei sebagai berikut: 

5.2.1. Umpan Balik dari Kepuasan Lulusan 

• Untuk internet acces d tingkatkan lagi, guna menunjang pembelajaran 

• Semoga dar tahun ke tahun makin baik dan lebih baik lagi dalam 

meningkatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (teori ataupun 

praktek) 

• Biaya kuliah jangan mahal mahal, gedungnya juga jelek kmrn 

• Ada kelas dan harga khusus untuk kelas karyawan dan bisa diberi akses 

lebih mudah tpi tetap disiplin 

• Lebih meningkatkatkan kualitas internet dan sarana terutama kursi 

• Fasilitas kurang seperti gedung yg memadai 

• Sering mendapatkan kursi rusak, baik saat perkuliahan atau ujian, 

kedepannya segera diganti kursi-kursi yang rusak. Jangan lupa tanam 

pohon biar teduh 

• "seharusnya dosen lebih bisa interaktif dengan mahasiswa tanpa 

membedakan latar belakang pekerjaan, jabatan dan status ekonomi 

sehingga mahasiswa merasa nyaman berkonsultasi masalah tugas 

akhir, skripsi ataupun tesis. 

• Saya sendiri merasa ketika mengambil toga, ijazah maupun administrasi 

diperlakukan kurang sopan oleh petugas dan ketika mereka tahu saua 

mahasiswa s2 terasa berbeda pelayanannya. 

• Mohon juga untuk bisa memberikan pengarahan terkait mahasiswa 

akhir agar dipermudah dalam bimbingan dan berkonsultasi dengan 

dosen, mengingat banyak mahasiswa mengeluhkan susahnya menemui 
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dosen maupun berkonsultasi terkait masalah penelitian atau faktor yang 

mempengaruhi mundurnya penelitian mahasiswa. 

• Udinus memang terbaik dan kalau bisa kedepannya bisa menjadi lebih 

baik lagi. 

• Dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kuliah , saya harap sebagai 

alumni udinus dan setelah saya berada di dunia kerja serta melihat 

universitas lain contohnya seperti binus atau telkom dan universitas 

negeri seperti ui atau itb, pembelajaran mereka sangat terdepan , 

kurikulum mereka mengikuti standar di lapangan , seperti bahasa 

pemrograman yang diajarkan misalnya , udinus bagus bukan jelek , 

mereka mengajarkan dasar ( c , c++ ) tapi di dunia pekerjaan sudah 

jarang yg menggunakan tsb dan sekarang sudah menggunakan 

javascript sebagai bahasa pemrograman utama . Saya harap udinus 

terutama teknik informatika harus bisa mengikuti perkembangan zaman 

dan melakukan perubahan kurikulum secara terus menerus karena 

untuk kesiapan para alumnus di dunia kerja yg sulit ini , salam aufar rafdi  

• Perbanyak praktek daripada teori 

• Sebaiknya disediakan buku-buku yang bisa menunjang pembelajaran. 

Khususnya untuk prodi sastra jepang, lebih menumbuhkan nilai 

budayanya seperti washitsu dan sebagainya. Begitu pula ketersediaan 

buku/kamus berbahasa jepang yang bisa menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

• Pengaturan mata kuliah agar lebih terstruktur, untuk menunjang mhs 

cepet lulus, misal mata kuliyah metodologi di taruh sejak awal semester 

sehingga mhs bisa menyiapkan bahan tesis sejak dini, sehingga lulus 

tepat waktu& tugasnya lebih spesifik yg menunjang tugas akhir( tesis) 

yg akan dibuat, sehingga hasilnya lebih berkualitas 

• Sebagai alumni dkv, saya rasa sejauh ini dkv udinus sudah cukup baik. 

Tapi ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan, khususnya dalam 

hal kurikulum dan sarana. Mungkin untuk kurikulum, acuannya sudah 

sesuai. Hanya saja, apa yang diajarkan saat kelas mungkin kurang 

'dalam'. Sehingga ada 'gap' ketika saya terjun ke dunia kerja tentang 

hal2 dasar mengenai desain grafis yang saya pelajari ketika kuliah dan 

apa yang saya hadapi ketika bekerja. Untuk sarana, saya rasa apa yang 

paling dibutuhkan oleh mahasiswa dkv adalah tempat untuk 

bereksplorasi, berkomunitas, dan tempat untuk saling belajar antar 

mahasiswanya. 

• Semoga segera pertemuan tatap muka agar mahasiswa rmik lebih 

paham  

• Semoga udinus memperbanyak ruang terbuka dan pohon yang rindang 

• Saran di perbanyak sarana untuk tempat duduk saat kelas kosong 

• Fasilitas ukm dan komunitas perlu dibenahi terutama gudang untuk 

penyimpanan perkakas  
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• Saran dari saya ketika menempuh pendidikan di universitas dian 

nuswantoro, yang perlu ditingkatkan adalah kualitas beberapa dosen 

yang terkadang seringkali izin masuk kelas untuk mengajar. Jikalau pun 

beliau hadir seringkali diluar jadwal yang sudah disepakati atau dalam 

artian seringkali terlambat. Mungkin ini dapat dievaluasi lebih lanjut 

terkait hal-hal kecil seperti ini. 

• Perbanyak lahan parkir 

• Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap kesiapaan prodi dalam 

melakukan proses pembelajaran. Melakukan penyesuaikan lebih 

terhdap dunia industri hotel. Dan mematangkan kembali untuk lebih 

banyak melakukan praktek mengingat d4 

• Lebih aktif menyelenggarakan kegiatan yg berhubungan di mahasiswa, 

karena udinus mempunyai banyak potensi  

• Untuk saran, sebaiknya lebih diperbanyak jam praktikum untuk mata 

kuliah tertentu. Misal untuk mata kuliah jarkom dan network 

management. 

• Untuk parkiran dibelakang gedung h agar dibuat lebih adem, terimakasih 

• Fasilitas lab komputer untuk kelas artificial intelegen harus ada 

• Saran saya untuk dapat di tambahkan beberapa mata kuliah terapan 

dalam bidang studi it, misalnya pembelajaran erp, pos, dsb 

• Untuk ke depannya belajar dari pengalaman saya, tolong untuk proporsi 

pembelajaran 70% praktek 30% teori, sejauh ini setelah saya lulus, saya 

bisa menyimpulkan bahwa ilmu yg saya terima hanya di permukaan saja 

dan kurang advanced. 

• Semoga nanti ada mata kuliah yang membahas lebih dalam tentang 

ui/ux  

• Fasilitas olahraga 

• Cek ketersediaan tisu toilet dan sabun di toilet gedung h. Ini hal kecil 

namun sangat ini sangat dibutuhkan pengguna toilet. Terima kasih 

• Sarana prasarana lebih di tingkatkan, akses wifi dan pendukung di 

percepat 

• Kurangnya chanel magang yg berkualitas yang bekerjasama dengan 

udinus. Ada job fair job fair yang gak jelas perusahaannya yg masuk kok 

merekrut sma padahal udinus melahirkan sarjana2 muda. Udinus harus 

mempromosikan mahasiswa lulusannya ke perusahaan2 top. Karena 

menurut pengalaman saya mahasiswa udinus secara kemampuan 

sama dengan mahasiswwa kampus negeri, tapi saat wawancara user 

mahasiswa udinus kalah nama mentereng almamater, kita kalah 

mentereng kalah dari ui, ugm ,ipb ,itb 

• Semoga kampus universitas dian nuswantoro semakin baik kedepannya 

dan memberikan motivasi dan semangat belajar yang lebih kepada 

mahasiswa/mahasiswi nya dan semakin berkembang potensi² yang ada 

di lingkup kampus. 
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• Sebagai lembaga pendidikan, didik juga etika, akhlak dan attitude 

mahasiswa/i nya jangan hanya akademiknya saja 

• Untuk para mahasiswa khususnya prodi ti, agar lebih ditingkatkan skill 

programming dan manajemen databasenya, diperbanyak untuk praktek 

pembuatan aplikasi, karena saya sering menemukan beberapa alumni 

ti udinus saat saya uji kemampuan programmingnya, sangat kurang  

• Untuk tracer study apakah selalu setiap tahun dilaksanakan? Apakah 

tidak per periode lulusan ya kak?  

• Lebih banyak kajian dan diskusi mahasiswa dengan dosen terhadap isu 

isu" kesehatan terbaru dan terkini agar mahasiswa dan dosen dapat 

selalu update terkait isu isu masalah kesehatan di indonesia khususnya 

kota semarang 

• Survey seharusnya ditujukan ke mahasiswa yang baru lulus supaya 

lebih objective, karena saya lulusan tahun 2003 angkatan tahun 1998, 

sudah tidak tahu kondisi kampus dan dengan segala fasilitasnya, begitu 

juga dengan kurikulum sekarang, semoga bisa menjadi perhatian, dan 

mungkin untuk alumni yang sudah lama surveynya berbeda dengan ini.  

Salam sehat dan semangat 

• Usul digelar reuni akbar skalian doa bersama bagi alumni yang telah 

tiada 

• Diaktifkan kembali email (dulu email mahasiswa) yang terhubung 

dengan google ( saya butuh google drive berkapasitas besar ) 

• Akan lebih baik jika mahasiswa selama masa perkuliahan diberikan 

sebuah project real yang selaras dengan bidang akademiknya. Karena 

pengalaman itu akan sangat bermanfaat saat mahasiswa lulus dan 

masuk ke dunia kerja. Terima kasih 

• Tempat parkir sebaiknya ditambah 

• Tempat parkir sebaiknya ditambah 

• Terus tingkatan mutu pendidikan di udinus.. 

• Mohon di lengkapi sarana prasarana. 

• Jika wifi di gedung c maupun di gedung d masih kurang baik (sama 

seperti di tahun 2016-2018) maka bisa dioptimalkan lagi. Karena 

kebutuhan dari pengguna bisa terpenuhi seperti buat tugas, input krs, 

bahkan pengerjaan skripsi. 

• "tolong untuk pegawai administrasi pasca sarjana s-2 tolong dievaluasi, 

soalnya pegawai administrasi s2 pelayanannya tidak mengenakan, tidak 

menyenangkan dan tidak memberikan pelayanan yang baik buat 

mahasiswa. 

• Tingkatkan lagi kwalitas pendidikan  dengan berimbangnya dunia digital 

• Dulu kelas kuliah kurang nyaman lorongnya agak gelap kurang udara 

masuk, dan ada mata kulaih tertentu yang dosennya kurang enak 

• Fasilitasi alumni untuk penguatan kapasitas untuk siap di lapangan 

kerja, jalin informasi yang baik dengan banyak dinas atau perusahaan 
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untuk dapat menyalurkan potensi yang ada  pada alumni udinus. 

Tantangan teknologi informasi cukup pesat, jangan sampai informasi 

lapangan kerja tidak tersedia di kampus yang berbasis teknologi 

informasi..   

• Untuk biaya agar dibuat terjangkau dan tidak membebani calon 

mahasiswa yang ingin sekali masuk ke udinus tercinta. 

• Tingkatkan pelayanan dalam belajar mengajar , sarana dan prasana 

untuk berlangsung nya perkuliahan 

• Jaringan luas dalam penyediaan sumber daya manusia (sdm) dosen, 

• Ruang terbuka hijau perlu ditambah 

• DISEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG, SEHAT, AMAN DAN 

NYAMAN, RELIGIOUS.... 😇🤲 

• Adakan psikotes / wawancara sehingga tidak ada yang salah jurusan 

seperti saya. 

• Diberitahu dari awal kuliah sampai selesai menghabiskan berapa juta 

rupiah 

• Layanan bimbingan dan konsultasi dari dosen semoga lebih baik lagi, 

karena dalam program pasca sarjana waktu bimbingan adalah hal yang 

sulit bagi mahasiswa yang bekerja. semisal bimbingan bisa dilakukan 

saat dosen sudah selesai mengajar dengan diberi waktu 5 menit sudah 

sangat maksimal. 

• Mungkin untuk lantai 3 gedung G lebih diperbanyak loker, sehingga 

mempermudah siswa jika ingin meletakan barang yang terlalu banyak 

dan aman 

• Sebaiknya fasilitas dan ruangan kelas terus ditambah dan di tingkatkan 

• Lebih meningkatkan kualitas output yg memiliki daya saing 

• Tolong parkirnya diperluas 

5.2.2. Umpan Balik dari Kepuasan Pengguna Lulusan 

1. Aspek Integritas 

• Kesempatan untuk pendidikan lanjut 

• UDINUS Membentuk watak Pribadi yg bertanggung jawab 

• Perlu ditingkakan fokus pada pekerjaan 

• Selalu update pekerjaan di SDM dan juga update pengetahuan 

tentang teknologi informasi 

• Pertahankan kedisipilan dlm bekerja 

• Pertahankan etika dan komunikasi sesama Dinusian 

• Harus lebih banyak pelatihan untuk softskill bagi lulusan Udinus 

• Memperbanyak relasi untuk dapat memperluas sosialisasi 

• Mudah untuk menjalin banyak relasi 

2. Aspek Profesionalisme 

• Harus lebih memahami dan mengenali lagi apa tugas utamanya 
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• Bagus juga kalau ada pelatihan2 

• Tingkatkan kemampuan mengatasi masalah pd saat ada kendala 

• Jangan takut menyampaikan ide dan gagasan pekerjaan ke kepala 

biro 

• Ybs sudah profesional dalam pekerjaannya, termasuk saat ada 

deadline  

• Masih belum percaya diri untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai 

dengan operasional prosedur, sehingga adanya pertanyaan yang 

muncul pada setiap kegiatan yang ingin dilakukan. 

3. Aspek Kemampuan Bahasa Asing 

• Keahlian dalam berkomunikasi dengan bahasa asing sangat perlu 

ditambah 

• Perlu diberikan tambahan ilmu dalam berkomunikasi dengan bahasa 

asing 

• Perlu adanya pelatihan terkait Bahasa inggris 

4. Aspek Kemampuan Penggunaan Teknologi 

• Selalu maksimalkan teknologi dlm bekerja 

• Pertahankan kemampuan dlm bidang it 

• Perlu ditekankan terkait sertifikasi di bidang it 

5. Aspek Komunikasi 

• Karena terlalu sering fokus dgn menulis pemberitaan, kadang 

kemampuan berkomunikasi lisan agak kurang dan perlu ditambah 

kepercayaan diri ketika berkomunikasi dengan para pimpinan Udinus 

• Perlu dikembangkan lagi atau ditambah perihal komunikasi di matkul 

bimbingan karir 

• Tingkatkan kemampuan dalam komunikasi, sangat kurang 

6. Aspek Kerjasama Tim 

• Perlu memotivasi diri agar lebih meningkatkan kemampuannya jadi 

dapat meningkatkan karir, karena sudah 15 tahun bekerja, agak 

sayang selalu di posisi staf. Diharapkan bisa studi lanjut. 

• Banyak berlatih menyelaikan masalah pekerjaan 

• Kalau pas kerja biasakan memperhatikan perintahnya.. jadi mudah 

diajak kerja sama 

• Apakah ada pelatihan terkait Kerjasama di dunia kerja dari udinus? 

7. Aspek Pengembangan Diri 

• Perlu ditingkatkan keingintahuan dalam mempelajari hal baru di 

bagian yg didalami 

• Tingkatkan motivasi bekerja nya 

• Perlu diadakan peningkatan kompetensi secara berkala 

• Diperlukan pengembangan kompetensi secara berkala 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Survei kepuasan Lulusan dan Pengguna Lulusan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Indeks kepuasan Lulusan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

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

kepuasan sebesar 3,26). 

2. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap aspek integritas lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata sangat puas (indeks rata-rata 

kepuasan sebesar 3,64). 

3. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap profesionalisme lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata sangat puas (indeks rata-rata 

kepuasan sebesar 3,52). 

4. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap kemampuan bahasa asing 

lulusan di Universitas Dian Nuswantoro secara keseluruhan memliki rata-rata 

puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 2,87). 

5. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap penggunaan teknologi lulusan 

di Universitas Dian Nuswantoro secara keseluruhan memliki rata-rata sangat 

puas (indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,63). 

6. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap komunikasi lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro secara keseluruhan memliki rata-rata puas 

(indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,41). 

7. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap kerjasama tim lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro secara keseluruhan memliki rata-rata puas 

(indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,26). 

8. Indeks kepuasan Pengguna Lulusan terhadap pengembangan dri lulusan di 

Universitas Dian Nuswantoro secara keseluruhan memliki rata-rata puas 

(indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,50). 

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 Lulusan terhadap 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

 

 

KUESIONER 
SURVEY KEPUASAN LULUSAN 

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 lulusan 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. 

 

 
Program Studi :  ……………………………………. Tahun Masuk : 
 …………………………. 
Fakultas :  ……………………………………. Tahun Lulus :
 …………………………. 

 

 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Kesesuaian kurikulum dengan program studi.     

2. 
Ketersediaan bahan ajar untuk mendukung proses belajar 
mengajar. 

    

3. 
Ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kelayakan, 
kebersihan, keterbaruan, dan kenyamanan sarana 
prasarana proses belajar mengajar. 

    

4. 
Ketersediaan dan kemudahan sistem informasi untuk 
menunjang administrasi akademik. 

    

5. 

Kualifikasi (latar belakang pendidikan, kompetensi, 
keahlian) dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan 
bidang keilmuan mata kuliah dan/atau kompetensi 
program studi. 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

6. 
Kemampuan dosen dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar. 

    

7. Ketersediaan standar evaluasi proses belajar mengajar.     

8. 
Perencanaan studi, penjadwalan kuliah, dan penjadwalan 
ujian. 

    

9. 
Pengelolaan tugas akhir, skripsi, tugas akhir, tesis, dan 
disertasi. 

    

10. 
Layanan bimbingan dan konsultasi dari dosen (perwalian, 
bimbingan tugas akhir) 

    

11. 
Suasana akademik di luar kelas (diskusi, kegiatan ilmiah, 
dialog akademik, dll.). 

    

12. 
Ketersediaan ruang terbuka yang mendukung suasana 
akademik. 

    

13. Ketersediaan sistem dan layanan administrasi akademik.     

14. 
Ketersediaan layanan dan akses bahan-bahan pustaka 
atau referensi penunjang proses belajar mengajar 
(perpustakaan, akses bahan pustaka digital, dll.) 

    

15. 
Ketersediaan infrastruktur internet untuk mendukung 
proses belajar mengajar di kampus. 

    

16. 
Suasana yang nyaman untuk proses belajar mengajar 
(perkuliahan). 

    

17. 
Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sesuai 
dengan rencana pembelajaran dan sesuai dengan 
kompetensi mata kuliah. 

    

Saran: 
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Lampiran: Kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap 

Lulusan 
 
 
 

KUESIONER 
SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN 

TERHADAP LULUSAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 
 
Dalam rangka untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang, kami bermaksud menggali umpan balik 
dari Pengguna Lulusan 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: 

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). 
 

 
Identitas Pengguna Lulusan 
Nama :  …………………………………........................  
Jabatan : …………………………………. ………………. 
Perusahaan/Kantor/Organisasi   : …………………………………. ………………. 
Alamat  : ………………………………………………….. 

  ………………………………………………….. 
Identitas Lulusan & Pekerjaan 
Nama Lulusan  : ……………….…………………………………… 
Jejang Pendidikan : D III / S1 / S2 
Program Studi : ………………………………….………………. 
Pekerjaan : ………………………………….………………. 
Jabatan : ………………………………….………………. 
Masa Kerja : ………………………………….………………. 
 

 
A. Integritas 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Kedisiplinan dalam bekerja     

2. Kejujuran dalam bekerja     

3. Motivasi kerja     

4. Etos kerja     

5. Moralitas     

6. Etika     

7. Sosialisasi     
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

Saran: 
 
 

 
B. Profesionalisme 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Penguasaan bidang ilmu     

2. Produktivitas kerja     

3. Inovasi dalam bekerja     

4. Kemampuan menyelesaikan masalah     

5. Inisiatif dalam bekerja     

Saran: 
 
 

 
C. Kemampuan Bahasa Asing 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Kemampuan menulis dalam bahasa asing     

2. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing     

3. Kemampuan memahami teks dalam bahasa asing.     

Saran: 
 
 

 
D. Penggunaan Teknologi 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Pengetahuan tentang alat dan teknologi dalam bekerja      

2. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru     

3. Kemampuan menggunakan teknologi dalam pekerjaan     

Saran: 
 
 

 
E. Komunikasi 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Kematangan emosi dan pengendalian diri     

2. Kepercayaan diri     

3. Keterbukaan terhadap kritik dan saran     

4. Kemampuan berkomunikasi secara lisan     

5. Kemampuan berkomunikasi secara tertulis     

Saran: 
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F. Kerjasama Tim 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. Kemampuan sebagai pemimpin     

2. Kemampuan manajerial     

3. Kemampuan menyelesaikan masalah     

Saran: 
 
 

 
G. Pengembangan Diri 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Motivasi dalam mempelajari hal baru untuk kemajuan 
tempat bekerja 

    

2. 
Motivasi mempelajari hal baru untuk peningkatan 
kompetensi diri 

    

Saran: 
 
 

 

 


