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KATA PENGANTAR 
 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya yang tiada 

terbatas kepada kita semua, sehingga tersusunlah laporan hasil Survei yang 

berjudul “Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro 

Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022”. 

Kegiatan survei kepuasan mahasiswa ini difokuskan pada tiga aspek 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dian Nuswantoro. Kegiatan ini 

tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya:  

1. Pihak Rektorat Universitas Dian Nuswantoro, 

2. Para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, 

3. Tim Dosen turut membantu pelaksanaan survei, 

4. Para Mahasiswa yang terpilih sebagai responden survei/ penelitian. 

5. 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 evaluasi proses belajar mengajar, pelayanan administrasi, dan 

peningkatan sarana prasarana di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro. 

 

Semarang, September 2022 

Ketua Pelaksana 

 

 

 

Dr. Nova Rijati, S.Si, M.Kom 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Survei kepuasan mahasiswa merupakan salah satu aktivitas yang dilaksanakan 

dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi 

sebagaimana yang telah digariskan oleh Dirjen Dikti (SK No. 184/U/2001). 

Sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, 

indeks kepuasan mahasiswa (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam 

penilaian kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Kepuasan mahasiswa dalam 

posisinya sebagai peserta didik, dapat dibagi menjadi beberapa aspek, meliputi: 

kepuasan dalam mengikuti proses belajar mengajar, kepuasan dalam menerima 

pelayanan (administrasi akademik dan kemahasiswaan), serta kepuasan dalam 

menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi.  

Kepuasan mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat 

dicerminkan melalui: ketersediaan kurikulum dan proses pembelajaran, dosen 

yang kualitas dan kualifikasi dosen, suasana perkuliahan dan praktikum, materi 

perkuliahan dan kemampuan dosen dalam menyampaikan materi kuliah, serta 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh setelah mengikuti perkuliahan. 

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Universitas Di an 

Nuswantoro maka dipandang perlu untuk menggali tingkat kepuasan mahasiswa 

dalam kegiatan proses belajar mengajar sehingga dapat dijadikan bahan masukan 

bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar maupun untuk penyusunan 

kebijakan akademis bagi pengelola. 

Selain sebagai peserta didik yang berhak memperoleh layanan proses belajar 

mengajar, mahasiswa dalam aktivitasnya di kampus juga berhak memperoleh 

layanan administrasi sebagai bagian dari sistem akademik dan kemahasiswaan. 

Pelayanan administrasi secara umum diberikan oleh bagian administrasi akademik 

dan biro kemahasiswaan. Layanan administrasi yang baik merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan pada kualitas penyelenggaraan program studi, dan salah 

satunya dicerminkan oleh adanya kepuasan bagi penerima layanan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya umpan balik dari para mahasiswa 

sebagai pengguna layanan, guna meningkatkan kualitas layanan maupun dalam 

rangka penyusunan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan layanan 

administrasi. 

Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa 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. 
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1.2 Ruang Lingkup, Tujuan, dan Indikator Kepuasan 

Ruang lingkup pengukuran kepuasan 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. Mahasiswa Mengukur kepuasan 

mahasiswa terhadap 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

Proses 
Pendidikan 

Kemahasiswaan 

Manajemen 
Tata pamong, tata kelola, 

kepemimpinan 

Input 
Keuangan 

Sarana prasarana 

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 kemahasiswaan, meliputi kepuasan terhadap: 

fasilitas, sarana prasarana kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan. 

3. 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). 

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

penganggaran, sistem penggajian, sistem pertangungjawaban keuangan, dan 

layanan administrasi keuangan. 

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

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

dan kebaruan. 

1.3 Manfaat 

Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan di Universitas Dian 

Nuswantoro sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya 

pelayanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan peningkatan 

sarana prasarana. 

2. Sebagai dokumen akuntabilitas organisasi dalam upaya penyelenggaraan 

system penjaminan mutu perguruan tinggi. 
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BAB II  

METODOLOGI DAN INSTRUMEN 

 

 

2.1 Metode 

Metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa 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 mahasiswa https://dinus.ac.id/student. 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 Mahasiswa (IKM) melalui 

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

dengan rumus: 

𝐼𝐾𝑀 =
∑ 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 

sempurnaInstrumen 

2.2 Instrumen 

Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden untuk 

pengambilan data. Kuesioner terdiri 5 aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Universitas Dian Nuswantoro. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk 

pengukuran kepuasan mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro ada di 

Prosedur Pengukuran Kepuasan Mahasiswa (FM-UDINUS-PKL-20-01_R1): 

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

1) Ketersediaan dosen wali untuk membimbing mahasiswa selama studi. 

2) Ketersediaan sistem dan prosedur layanan administrasi akademik dan 

kemahasiswaan. 

3) Layanan petugas administrasi yang ramah, sopan, dan responsif kepada 

mahasiswa. 

4) Ketersediaan sistem dan prosedur penanganan permasalahan mahasiswa. 

5) Ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik untuk 

mendukung administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

6) Ketersediaan dan kesempatan dialog bagi mahasiswa dengan pengelola 

untuk menyampaikan pendapat dan masukan kepada pengelola. 

b. Pendidikan 

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. 
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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. 

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. 

c. Kemahasiswaan 

1) Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya pendidikan. 

2) Ketersediaan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan organisasi 

kemahasiswaan. 

3) Ketersediaan fasilitas dan sarana kegiatan kemahasiswaan. 

4) Ketersediaan sistem reward bagi mahasiswa berprestasi. 

5) Ketersediaan bimbingan dan pembinaan kegiatan dan organisasi 

kemahasiswaan. 

d. Keuangan 

1) Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya pendidikan. 

2) Transparansi informasi biaya pendidikan. 

3) Kemudahan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan. 

4) Sistem, prosedur dan aturan dalam menangani permasalahan biaya 

pendidikan mahasiswa. 

5) Ketersediaan informasi dan akses beasiswa pendidikan. 

e. Sarana Prasarana 

1) Ketersediaan sarana prasarana untuk pendidikan (proses belajar mengajar) 

dan kegiatan kemahasiswaan kemahasiswaan 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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5) Tingkat pemanfaatan sarana prasarana untuk pendidikan (proses belajar 

mengajar). 

6) Ketersediaan ruang terbuka dan/atau ruang hijau untuk mendukung 

kenyamanan dan suasana akademik di kampus. 

7) Ketersediaan layanan kesehatan bagi mahasiswa. 
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BAB III  

PELAKSANAAN SURVEI 

 

 

3.1 Pelaksanaan 

a. Unit Pelaksana 

Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa 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 mahasiswa 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 (IKTD) 

berdasarkan aspek-aspek dan ruang lingkup pengukuran. 
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BAB IV  

HASIL PENGUKURAN DAN UMPAN BALIK 

 

 

4.1 Kepuasan Mahasiswa terhadap Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, dan 

Kepemimpinan) 

Berdasarkan tanggapan dari 12790 mahasiswa terhadap tata pamong, tata kelola, 

dan kepemimpinan, sebanyak 35,95% menyatakan sangat baik, 59,44% 

menyatakan baik, 3,76% menyatakan kurang, dan 0,85% menyatakan sangat 

kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap tata pamong, tata kelola, dan 

kepemimpinan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

A.1 5222 6994 447 127 12790 42891 3,35 

A.2 4699 7627 376 88 12790 42517 3,32 

A.3 4714 7601 384 91 12790 42518 3,32 

A.4 4267 7784 628 111 12790 41787 3,27 

A.5 4220 7871 571 128 12790 41763 3,27 

A.6 4467 7734 483 106 12790 42142 3,29 

Jumlah 27589 45611 2889 651 76740 253618 
3,30 

Presentase 35,95% 59,44% 3,76% 0,85%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap tata 

pamong, tata kelola, dan kepemimpinan Universitas Dian Nuswantoro memliki 

rata-rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,30. 

4.2 Kepuasan Mahasiswa terhadap Pendidikan 

Berdasarkan tanggapan dari 12790 responden mahasiswa terhadap pendidikan, 

sebanyak 32,01% menyatakan sangat baik, 63,50% menyatakan baik, 3,89% 

menyatakan kurang dan 0,60% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Pendidikan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

B.1 4535 7848 347 60 12790 42438 3,32 

B.2 4169 7926 615 80 12790 41764 3,27 

B.3 4209 7861 638 82 12790 41777 3,27 

B.4 4152 8087 484 67 12790 41904 3,28 

B.5 4279 8100 355 56 12790 42182 3,30 
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Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

B.6 4135 8062 529 64 12790 41848 3,27 

B.7 3903 8327 496 64 12790 41649 3,26 

B.8 4048 8116 547 79 12790 41713 3,26 

B.9 3817 8408 482 83 12790 41539 3,25 

B.10 4120 8046 527 97 12790 41769 3,27 

B.11 3892 8281 536 81 12790 41564 3,25 

B.12 3982 8087 620 101 12790 41530 3,25 

B.13 3986 8389 349 66 12790 41875 3,27 

B.14 3997 8210 501 82 12790 41702 3,26 

B.15 4146 7893 642 109 12790 41656 3,26 

B.16 4160 8101 451 78 12790 41923 3,28 

B.17 4061 8323 340 66 12790 41959 3,28 

Jumlah 69591 138065 8459 1315 217430 710792 
3,27 

Presentase 32,01% 63,50% 3,89% 0,60%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

pendidikan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 

4.3 Kepuasan Mahasiswa terhadap Kemahasiswaan 

Berdasarkan tanggapan dari 12790 responden mahasiswa terhadap 

kemahasiswaan, sebanyak 32,42% menyatakan sangat baik, 62,73% menyatakan 

baik, 4,22% menyatakan kurang dan 0,63% menyatakan sangat kurang, dengan 

distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kemahasiswaan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

C.1 4515 7707 495 73 12790 42244 3,30 

C.2 4166 8077 479 68 12790 41921 3,28 

C.3 4054 7995 655 86 12790 41597 3,25 

C.4 4069 8069 564 88 12790 41699 3,26 

C.5 3930 8271 503 86 12790 41625 3,25 

Jumlah 20734 40119 2696 401 63950 209086 
3,27 

Presentase 32,42% 62,73% 4,22% 0,63%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

Kemahasiswaan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan 

indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 
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4.4 Kepuasan Mahasiswa terhadap Keuangan 

Berdasarkan tanggapan dari 12790 responden mahasiswa terhadap keuangan, 

sebanyak 32,76% menyatakan sangat baik, 61,92% menyatakan baik, 4,48% 

menyatakan kurang dan 0,83% menyatakan sangat kurang, dengan distribusi 

untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Kuangan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

D.1 4451 7770 490 79 12790 42173 3,30 

D.2 4191 7897 592 110 12790 41749 3,26 

D.3 4384 7901 426 79 12790 42170 3,30 

D.4 3988 8086 612 104 12790 41538 3,25 

D.5 3937 7945 747 161 12790 41238 3,22 

Jumlah 20951 39599 2867 533 63950 208868 
3,27 

Presentase 32,76% 61,92% 4,48% 0,83%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

Keuangan Universitas Dian Nuswantoro memliki rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 

4.5 Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana 

Berdasarkan tanggapan dari 12790 responden mahasiswa terhadap Sarana 

Prasarana, sebanyak 31,10% menyatakan sangat baik, 63,04% menyatakan baik, 

4,84% menyatakan kurang dan 1,02% menyatakan sangat kurang, dengan 

distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

E.1 4007 8156 531 96 12790 41654 3,26 

E.2 3989 8186 472 143 12790 41601 3,25 

E.3 3896 7853 848 193 12790 41032 3,21 

E.4 4094 7983 595 118 12790 41633 3,26 

E.5 3841 8016 782 151 12790 41127 3,22 

E.6 4111 7997 578 104 12790 41695 3,26 

E.7 3908 8253 525 104 12790 41545 3,25 

Jumlah 27846 56444 4331 909 89530 290287 
3,24 

Presentase 31,10% 63,04% 4,84% 1,02%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

Sarana Prasarana Universitas Dian Nuswantoro rata-rata puas dengan indeks 

rata-rata kepuasan sebesar 3,24. 
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4.6 Kepuasan Mahasiswa Secara Keseluruhan 

Berdasarkan tanggapan dari 12790 responden mahasiswa terhadap kepuasan 

secara keseluruhan, sebanyak 32,59% menyatakan sangat baik, 62,52% 

menyatakan baik, 4,15% menyatakan kurang dan 0,74% menyatakan sangat 

kurang, dengan distribusi untuk setiap butir penilaian sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan Secara Keseluruhan 

Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

A.1 5222 6994 447 127 12790 42891 3,35 

A.2 4699 7627 376 88 12790 42517 3,32 

A.3 4714 7601 384 91 12790 42518 3,32 

A.4 4267 7784 628 111 12790 41787 3,27 

A.5 4220 7871 571 128 12790 41763 3,27 

A.6 4467 7734 483 106 12790 42142 3,29 

B.1 4535 7848 347 60 12790 42438 3,32 

B.2 4169 7926 615 80 12790 41764 3,27 

B.3 4209 7861 638 82 12790 41777 3,27 

B.4 4152 8087 484 67 12790 41904 3,28 

B.5 4279 8100 355 56 12790 42182 3,30 

B.6 4135 8062 529 64 12790 41848 3,27 

B.7 3903 8327 496 64 12790 41649 3,26 

B.8 4048 8116 547 79 12790 41713 3,26 

B.9 3817 8408 482 83 12790 41539 3,25 

B.10 4120 8046 527 97 12790 41769 3,27 

B.11 3892 8281 536 81 12790 41564 3,25 

B.12 3982 8087 620 101 12790 41530 3,25 

B.13 3986 8389 349 66 12790 41875 3,27 

B.14 3997 8210 501 82 12790 41702 3,26 

B.15 4146 7893 642 109 12790 41656 3,26 

B.16 4160 8101 451 78 12790 41923 3,28 

B.17 4061 8323 340 66 12790 41959 3,28 

C.1 4515 7707 495 73 12790 42244 3,30 

C.2 4166 8077 479 68 12790 41921 3,28 

C.3 4054 7995 655 86 12790 41597 3,25 

C.4 4069 8069 564 88 12790 41699 3,26 

C.5 3930 8271 503 86 12790 41625 3,25 

D.1 4451 7770 490 79 12790 42173 3,30 

D.2 4191 7897 592 110 12790 41749 3,26 

D.3 4384 7901 426 79 12790 42170 3,30 

D.4 3988 8086 612 104 12790 41538 3,25 

D.5 3937 7945 747 161 12790 41238 3,22 
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Butir 
Sangat 

Baik 
Baik Kurang 

Sangat 

Kurang 

Jumlah 

Sampel 

Total 

Skor 
Rerata 

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

E.1 4007 8156 531 96 12790 41654 3,26 

E.2 3989 8186 472 143 12790 41601 3,25 

E.3 3896 7853 848 193 12790 41032 3,21 

E.4 4094 7983 595 118 12790 41633 3,26 

E.5 3841 8016 782 151 12790 41127 3,22 

E.6 4111 7997 578 104 12790 41695 3,26 

E.7 3908 8253 525 104 12790 41545 3,25 

Jumlah 166711 319838 21242 3809 511600 1672651 
3,27 

Prosentase 32,59% 62,52% 4,15% 0,74%   

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tanggapan mahasiswa terhadap 

kepuasan secara keseluruhan di Universitas Dian Nuswantoro, memliki rata-

rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 
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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 Mahasiswa, selain untuk mengukur tingkat kepuasan Mahasiswa 

terhadap Pelayanan Akademik di Universitas Dian Nuswantoro, juga dimaksudkan 

untuk mendapatkan umpan balik dari Mahasiswa guna merumuskan tindak lanjut 

untuk meningkatkan pelayanan akademik. Berikut ini beberapa umpan 

balik/saran/masukan yang diperoleh dari survei kepuasan mahasiswa dalam 

bidang Pendidikan. Saran/masukan dalam bidang lain disajikan dalam lampiran 

laporan. 

1. Aspek Manajemen (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan) 

• Untuk semua karyawan TU FEB tolong keramahan nya lebih ditingkatkan 

lagi 

• Harusnya mahasiswa lama lebih diberikan petunjuk yan sesuai jangan suruh 

meynyesuaikan terus dengan kebijakan baru, kasihan ga lulus lulus ntar 

hahaa kerepotan ngurus ini itu 

• Perihal akses sistem terhadap mahasiswa sudah mencukupi sehingga 

pembelajaran berjalan dengan mudah  

• Sistem informasi akademik mungkin sudah waktunya dikembangkan dalam 

bentuk mobile apps untuk menunjang efisiensi dalam berbagi informasi. 

• Perlu ditingkatkan agar mahasiswa mengurus administrasi lebih mudah dan 

nyaman 

• Petugas biku terkadang sangat kurang responsif dalam mengurus 

administrasi keuangan.. Semoga dapat lebih baik kedepannya 

• Untuk input dosbing ta tolong biarkan mahasiswa nya memilih dosbing nya 

sendiri pak 

• Informasi pendaftaran sidang ta yang tidak valid diawal dan tidak tahu akses 

infonya 

• Beri wadah aspirasi untuk menampung segala permasalahan mahasiswa 

dan penyampaiannya 

• Ndak tau, saya udah capek, pengen fokus nugas aja 

• Aktif dan lebih ke penyampaian santai agar tidak tegang 

• Server terkadang overload saat ujian. 
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• Sangatlah baik, karena dengan adanya itu mahasiswa akan terasa nyaman 

• Kalau saat test mohon tambahkan alamat e-mail dosen 

• Ada bbrp dosen yg kurang semangat dalam memberi materi  

• Kebijakan gampang berubah ubah tidak menentu teritama masalah ptm 

yang dihadapi mahasiswa liar proponsi baukan luar pulau 

• Lebih konsisten 

• Lebih memikirkan mahasiswa yang kesulitan ekonomi  

• Untuk mempermudah dalam proses perwalian dengan desen dan 

penyediaan sistem informasi yang aktual, mungkin lebih baik disediakan 

tempat fisik dikampus untuk mempermudah pemberian informasi 

• Mohon kedepannya jadwal yang mengikuti kampus merdeka tidak diberitahu 

secara mendadak, dalam artian sudah ada rencana jadwal seperti 

pengumpulan laporan, sidang, sejak awal 

• Pada bagian dialog terkait saran kepada pengelola masih kurang 

transparansi serta sosialisasi terkait media yg dapat digunakan untuk 

aktivitas tersebut 

• Saat pengisian KRS semoga sistemnya ga down  

• Terkadang sistemnya agak error dan absensi nya juga 

• Untuk informasi kampus masih jarang yang tersebar luas ke seluruh 

mahasiswa dan beberapa kali banyak informasi yang terlewat 

• Fasilitas lebih di baguuskan dan juga para guru tolong untuk banyak try in 

eror di bidangnya , sebab banyak yang saya temui mahasiswa yang 

menyelesaikan masalah dari pada dosen 

• Seharusnya sistem bisa jauh lebih aman, sistem harus lebih cepat. 

• Dosen wali dapat memahami dan memberikan solusi hingga mahasiswa 

paham betul terkait hal yang disampaikan 

• Untuk menginformasikan sesuatu yang penting seperti masuk offline, jangan 

dadakan untuk semua 

• Mohon sistemnya diperbaharui, jika ada tagihan baru, diinfokan lewat email, 

jangan cuma diupdate di siadin. Murid tidak mengecek siadin tiap hari 

• Jika ada info mengenai kegiatan mahasiswa seperti magang atau beasiswa 

jangan mendadak 

• Agar lebih memahami suara mahasiswa lebih intens 

• Saya Sangat Senang Sekali Kuliah di Prodi ini.Karena Gurunya baik-baik 

• Menambah media untum pengaduan saran dan kritik 

• Memperbanyak ptm mempersedikit tugas 

• Siadin nya biar gak lemot gimana ya bu/pak 

• Diperbaiki lagi dalam layanan KRS. Kasihan yang sudah input jadwal KRS 

sedemikian rupa. Waktu hari H sistem merubah jadwal KRS mahasiswa 

tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sehinga kuliah menjadi 

berantakan apalagi diluar banyak mahasiswa yang tidak hanya kuliah namun 

juga membagi jam kerja dan kuliah. Mohon diperbaiki akan hal ini karena 
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saya juga berdampak pada kuliah saya semster ini yang menjadi kacau. 

Teima kasih salam hangat 

• Tolong perbaiki sistem siadin dan kulino,saya absen dikulino sebelum forum 

ditutup tp tidak ke rekap di siadin membuat absen saya jadi kurang mksih 

• Mungkin untuk kecepatan pelayanan dalam segala bidang dapat lebih 

ditingkatkan  

• Optimasi server kulino/siadin kadang down jika request padat mungkin bisa 

di scale lagi 

• Jika ada informasi tolong jangan mendadak bapak ibu, apalagi jika ada 

program dari pemerintah 

• Dosen lebih friendly kepala mahasiswa agar proses kegiatan belajar lebih 

baik 

• Cantumkan nama dosen pada saat akan melakukan pengisian krs pada 

daftar pengambilan krs. Biar ga sistem hoki hokian 

• "Semoga kita dipertemukan disemester depan dengan kelancaran 

• Aamiin ????" 

• Saya ingin mencetak KTM tetapi ketika bertanya malah mendapat jawaban 

kurang mengenakan 

• Selama pandemi kita tidak menggunakan gedung tapi tetap bayar uang 

Gedung 

• Saya pernah konsultasi masalah nilai yg belum keluar tetapi mas mas bagian 

Kulino nya lama  

• Semoga nanti saat offline tetap disertakan materi pembelajaran melalui vidio 

agar dapat dilihat 

• Peduli lindunginya mohon bisa dibetulkan, biar tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan. 

• Semoga bisa segara offline full karna kalau hanya sebagian jika satu hari 

ada kelas offline dan online lumayan ribet untuk bolak balik kampus ke 

rumah, 

• Lebih dilengkapi dan segera menyediakan rekaman kelas, karena terkadang 

mahasiswa tidak bisa mengikuti kelas secara live. 

• Bagian centang di kulino diaktifkan kembali, soalnya jadi susah lihat mana 

yang sudah absen dan mana yang belum 

• Semoga kedepannya para dosen memiliki waktu yang baik agar mahasiswa 

bisa bertemu selalu setiap matkul dijadwalkan 

• Bisa lebih fast respon ketika ada mahasiswa yang bertanya di wa atau lainya 

• Untuk ke deoannya diharapkan dosen wali dapat menjadi pembimbing yang 

lebih informatif dan lebih baik lagi 

• Sebaiknya ada pengingat notifikasi untuk deadline absen dan tugas 

• Forum absensi menurut saya masih ribet 

• Agar sebaiknya dapat melakukan kinerja kerja dengan sebaik-baiknya dan 

makin berkembang masa ke masa. 
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• Tolong fitur checklist kulino dikembalikan lagi untuk bisa memantau 

perkembangan belajar mahasiswa 

• Eskalator gedung h semoga segera beroperasi dengan maksimal 

• Saran saya adalah pada masa pembelajaran online diharapkan untuk 

memberikan record dari pembelajaran yang telah berlalu untuk semua 

dosen, karena tidak semua mahasiswa memiliki ketersediaan jaringan yan 

lancar. Terimakasih 

• Untuk administrasi agar lebih responsif. Karena sering kali admin online 

tetapi ga balas2, padahal masih jam kerja dan pada akhirnya dibalas esok 

harinya padahal butuh hari sebelumnya.  

• Saran Saya Kedepan nya Harus Lebih baik Lgi dalam Segi Sistem nya 

Karena Saya Biasanya terkendala Dalam Situs Siadin Yang kadang tidak 

Bisa masuk Dalam Jaringan Wifi Rumah Saya  

• Masih kurang pelayanan pada udinus, dosen mengajar hanya membaca 

*POWER POITN* tidak dapat menjelaskan dengan detail 

• Saran saya sebagai mahasiswa adalah pihak kampus serta para karyawan 

dan pengajar dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan menjunjung tinggi 

nama universitas 

• Mungkin saran saya untuk bisa ditingkatkan untuk membalas chat 

mahasiswa jika ada permasalahan 

• Untuk pemberitahuan pembayaran berkala mungkin bisa via wa blast 

supaya tidak double check dalam buka siadin 

• Sistemnya bisa dikembangkan lebih lagi demi kenyaman bersama 

• Sistem kulino dan siadin masih banyak kesalahan harus banyak diperbaiki 

dan dikembangkan lagi 

• Sistem pada parkir bisa diganti dengan basis mobile/karcis print karena 

kesusahan dalam memberikan stnk sering kali lupa naroh setelah 

menunjukan 

• PSI nya galakk 

• Saran saya untuk akses sistem informasi segera menginformasikan sebelum 

hari H jika ada keperluan penting 

• Untuk dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk disarankan lebih 

memperhatikan mahasiswa yang diampun karena ada beberapa wali dosen 

yang kuran memperhatikan mahasiswanya 

• Ketersediaan dialog bagi mahasiswa untuk masukkan kepada pengelola di 

perbanyak  

• Untuk pelayanan sudah baik, akan tetapi jika masih ada yang kurang 

memuaskan, mohon di tingkatkan kembali. 

• Tolong perbaiki ktm (kartu tanda mahasiswa) dari segi kualitas kartu (karena 

mudah rusak, pengalaman selang sebentar dari dapat sudah rusak) terus 

bisa ditambahkan fungsi flash/buat keanggotaan poli klinik udinus 

• Untuk kelas yang masih online, saya sarankan untuk diberi kuota gratis. 

Karena menggunakan google meet bisa menghabiskan 1-2 GB/hari 
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• Direspon kesejahteraan mahasiswinya! 

• Memberikan mahasiswa pemberitahuan online yang lebih informatif di grup 

wa wali dosen 

• Sebaiknya jangan memaksakan untuk pertemuan tatap muka untuk singkat 

waktu yg akan datang, karna banyak mahasiswa baru dari luar kota yg belum 

siap untuk hal itu, terimakasih 

• Terkadang respon yang diberikan lama sehingga harus menunggu lama dan 

membuat panik jika sedang membutuhkan bantunya 

• Presentasi kehadiran di kulino saya harap bisa ditampilkan lagi karna sangat 

membantu mahasiswa 

• Sistem kulino diperbaiki kembali dan disamaratakan semua mata kuliah 

(penutupan forum absensi) 

• Dosen wali sebaiknya lebih dekat dg mahasiswa ya. Karna dosen wali saat 

ini jika di chat pasti seperti bingung sendiri dan slow respon sekali padahal 

masih jam kantor. Kami sebagai mahasiswa juga menanti jawaban. 

• Untuk dosen wali saya jika saya bertanya artinya saya butuh bapak, tolong 

jangan hanya di read. Mungkin bapak sibuk saya paham, tetapi ketika saya 

chat bapak itu artinya saya juga butuh bapak. Tolong pak mungkin berat 

tetapi itu juga tanggung jawab bapak, jika bapak menuntut saya dengan 

sebuah tanggung jawab, maka saya juga akan menuntut bapak dengan 

tanggung jawab bapak sebagai dosen wali saya. Terimakasih. 

• Diperbaiki lagi, tidak lempar2an supaya tidak bingung. Diberikan kemudahan 

untuk mahasiswa dalam hal pembayaran apapun supaya kegiatan kuliah 

tidak terganggu. 

• Prodi Film dan Televisi kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, serta 

alat-alat praktik seperti lighting, kamera, dan lensa yang sudah melewati 

umur perlu diperbaharui. Sebagai kampus dengan basis teknologi terbaik 

disemarang, kita sangat tertinggal dari kampus yang memiliki program studi 

televisi diindonesia, maka dari itu agar kita tidak tertinggal dengan 

perkembangan zaman dan sistem mengajar yang lebih baik, tolong 

ditambah dosen yang kompeten serta alat praktikum diperbaharui. 

• Untuk sistem informasi administrasi akademik mohon lebih responsive lagi 

atau data yang disajikan lebih realtime. 

• "Semoga segala proses administrasi di TU FEB bisa lebih cepat dan lebih 

mudah, apapun alasannya ntah TTD, sistem, dll Untuk mempermudah 

mahasiswa dalam banyak hall, seperti pengajuan magang dan transkip nilai 

Terimakasihhh" 

• Semoga proses administrasi mahasiswa dalam bentuk dan untuk tujuan 

apapun semakin dipermudah dan dipercepat, karena kadang kepentingan 

mahasiswa itu dibutuhkan cepat namun diperlakbat dan dipersulit dengan 

administrasi FEB 

• Pak/Bu, Lift di gedung ekonomi yang lama tolong diperhatikan. Sepertinya 

sudah terlalu lama, dan kapasitas untuk orgnya sedikit. 
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• AC lab kitchen diperbaiki karena hawa yang panas dapat memengaruhi saat 

praktek berlangsung. Belum adanya fasilitas toilet di lantai 4 gedung g, 

dengan adanya fasilitas tersebut sangat membantu sekali mahasiswa/i FIB. 

Mengenai ketersediaan sistem informasi dan prosedur pelayanan sudah 

baik 

• Memberi pendapat dan masukan tapi tidak direalisasi, lift gedung D Fkes 

panas tidak dipasang AC dalm beberapa tahun pengaduan 

• Semoga dengan adanya kuisioner ini tidak hanya sebagai record data saja, 

namun saya harp untuk kedepannya dapat dikaji mengapa bisa memperoleh 

prosentase yang diperoleh dr para mahasiswa dan semoga bisa menjadi 

bahan evaluasi karena ini salah satu bentuk penilaian yg pure dan benar2 

mahasiswa rasakan. Terimakasih???? 

• Panduan TA pada sistem siadin harap diperbarui dan diberikan informasi 

detail mengenai bagian urutan daftar isi skripsi (pemberksan) yang di print 

out dengan urutan daftar isi pada saat sidang akhir (perbedaannya). Supaya 

mahasiswa tidak mempunyai kesalahan pada saat pengumpulan hardcover 

skripsi. Terimakasih 

• Tolong mensosialisasikan kegiatan menyampaikan pendapat kepada 

pengelola karena saya tidak pernah mengetahui kapan dan dimana kegiatan 

tersebut. Memperbaiki website bima kemahasiswaan kareba ampai saat ini 

saya tidak pernah mengetahui informasi akademik mengenai beasiswa apa 

saja yang tersedia karena website bima sangat tidak informatif 

• Saya saranin banyaki mengajar jangan tugasnya aja nggih bu, terutama 

manajaemen keuangan 

• Saran saya sebagai mahasiswa adalah memperbaiki sistem wa otomatis 

yang ada didalam sistem tata usaha FIK yang kurang baik dalam 

menanggapi pertanyaan mahasiswa. 

2. Aspek Pendidikan 

• Mungkin beberapa program dari kampus yang dapat memberikan ruang bagi 

para dosen dan mahasiswa untuk melakukan dialog interaktif terkait suatu 

materi/hal dapat menunjang terciptanya suatu ekosistem/lingkungan yang 

peduli dan terbiasa untuk berpikir kritis. 

• Baik dan perlu ditingkatkan pelayanannya. Tidak perlu banyak persyaratan 

yg rumit cukup mudahkan persyaratan 

• Menurut saya pribadi kecepatan internet di kampus agak kurang 

• Tolong tambahkan referensi lain, agar memudahkan dalam mencari materi 

• "Kalau bisa gelombang sidang skirpsi di publish pada awal setelah input krs 

/ selambatnya seminggu setelah input krs. Jadi mahasiswa bisa mengira dan 

mengejar target agar bisa lulus tepat waktu!. Mulai dari jumlah gelombang 

dan tanggalnya. Di sini tidak ada jadwal pasti dan sangat2 random!.  

• Jadi mhs ngaret dan tidak menentu karena jumlah gelombang sidang keluar 

tidak tentu atau kapan keluar (dadakan). Ini jadwal sidang skripsi bukan 
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goreng tahu bulat!. Atau ini jangan2 strategi udinus juga agar mendapat 

donatur?" 

• Sebaiknya memperbaharui kurikulum menyusaikan jaman, seperti matkul 

PPB sebaiknya ditingkatkan menggunakan bahasa kotlin 

• Fasilitas tolong dibenahi dan diperbarui mengingat 2 tahun sudah tidak 

masuk kuliah 

• Mahasiswa MBKM yang matkul nya dikonversi mohon diberi kesempatan 

untuk ikut kelas reguler, karena itu hak yang harus kami dapatkan dari pihak 

kampus. 

• Mungkin bisa diberikan ide baru untuk pembelajarannya 

• Membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan didunia kampus 

serta memberikan arahan dan semangat agar mahasiswa tersebut tidak 

tertinggal 

• Eskalatornya tolong di benahi  

• Sarana prasarana untuk mendukung mahasiswa serta dosen harus nya lebih 

memadai, lalu akses mahasiswa dalam mengakses informasi harus terbuka 

dan transparan kemudian tugas akhir pada setiap mata kuliah tidak dipersulit 

serta ketika ada mahasiswa yang melakukan bimbingan harus 2 arah 

• Tatap muka harus di laksanakan semua 

• Bandwith internet dibesarkan karena banyak pengguna jadinya lemot 

• Sangat setuju, karena mahasiswa akan lebih serius dalam pembelajaran 

• Beberapa Wi-Fi kurang terlalu merata untuk semua orang 

• Penyediaan ruang diskusi dan tempat untuk brainstroming mengenai 

pemasalahan yang ada di suatu bidang kompetensi mungkin dapat 

membantu meningkatkan kompetensi mahasiswa, DAN penyesuaiain materi 

kurikulum sedikit terlambat jika dibandingkan dengan permasalahan yang 

terjadi di dunia nyata 

• Mohon lebih banyak dedaunan di kampus depan agar tidak terlalu panas 

• Ada beberapa kelas yang masih panas meskipun acnya sudah nyala jadi 

agak mengganggu proses belajar karena keringetan dan tidak nyaman. 

• Mungkin lebih di tinjau kembali persoalan perkuliahan tatap muka secara 

full/100%,karena mengingat kasus covid masih cukup banyak dan belum 

100% hilang/teratasi,mungkin pembelajaran bisa secara blanded/hybrid 

• Pastikan mahasiswa paham betul tentang materi yang diajarkan sebelum 

melanjutkan ke materi selanjutnya 

• Saat mendekati UAS kalau bisa tugasnya jangan terlalu banyak 

• Menambah ruang terbuka untuk mahasiswa berkumpul dan mengerjakan 

tugas bersama dan untuk ketersediaan internet terkadang jaringan putus 

sendiri atau bahkan tidak dapat terhubung ke ponsel atau perangkat lainnya 

• Mungkin kenyamanan kelas dan sarana prasarana kelas dapat ditingkatkan 

lagi 

• Fasilitas baik tapi dosenya ad beberapa yang kurang memahami jika terjadi 

eror 
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• Sangat Baik, namun untuk beberapa tutorial sebaiknya menggunakan 

software yang terbaru, bukan yang versi lawas, agar lebih memudahkan 

mahasiswa yang terpaksa memakasi software versi terbaru dalam mengikuti 

tutorial tersebut 

• Saat itu pernah mati listrik saat masi jam perkuliahan, tolong lebih 

diperhatikan lagi. Ruangan yang kurang luas tapi cukup, dengan mahasiswa 

yang lumayan banyak. 

• Lebih ditambah jumlah referensi untuk sarana pembelajaran diluar jam 

kuliah 

• Untuk beberapa dosen agar bisa mengajar dengan mempertimbangkan 

watu mahasiswa untuk kuis saat online karena ga semua mahasiswa 

memilki internet bagus dan kamera hp yang bagus sehingga akan 

membutuhkan waktu seikit lebih lama untuk mengumpul, belum lagi 

ditambah mengerjakan soal dengan jawaban panjang, saya rasa 15 menit, 

tidaklah cukup 

• Stopkontak di area nongkrong banyak yang mati, mohon untuk diperbaiki 

• Saat ingin konsultasi dengan dosen pembimbing, dosen dirasa susah 

dihubungi atau saat di hubungi via pc dosen hanya membaca saja tidak 

membalas 

• Terimakasih pengajarannya 

• Tolong sebisa mungkin , internet di semua tempat udh harus stabil 

• Dosen sering mengubah waktu pembelajaran kewaktu yang kurang tepat 

• Dosen dan pembimbing dibarap lebih perhatian kpd mahasiswa 

• Menurut saya sebaiknya dilakukan pembaharuan perangkat untuk beberapa 

lab komputer  

• Tolong sesuaikan apa yang dipelajari dengan keburuhan industri yang 

relevant untuk saat ini, misal java swing ... Dan php yang sudah mulai 

tegeser mungkin bisa menyesuaikan , terimakasih dan saya harap dosen 

bisa lebih memiliki kopetensi yang lebih baik 

• Ada beberapa dosen yang mengadakan UAS diluar jadwal akademik 

• "wifi kurang di kawasan gedung D, eskalator mati digedung H" 

• Hanya beberapa dosen jarang masuk, dan juga jika menjelaskan terlalu 

cepat 

• Menurut saya antara kuliah ofline dan online tidak ada bedanya, akan tetapi 

menurut sudut pandang saya , saya lebih menyukai online karena kapanpun 

dan dimanapun kita berada kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik 

• Untuk materi pengajaran saya rasa ada yang kurang dan up to date, karena 

seiring perkembangan zaman materi di Jurusan Teknik Informatika semakin 

berganti setiap waktu. Harusnya materi di mata kuliah yang berhubungan 

dengan Teknik Informatika bisa menyesuaikan zaman. 

• Mohon Pak/Bu parkiran Udinus di luasin karena kalau parkiran yang kecil 

dapat mempengaruhi mahasiswa telat masuk kelas 
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• Komputer untuk diruang D terutama ketika ALPRO dan DASPRO 

diperbaharui, karena sudah lemot dan internetnya dipercepat (Browsing 

ketika belajar tidak mendukung). 

• Sarana untuk menunjang aktivitas perkuliahan akademik yang dilakukan 

secara online sudah baik, dan bahan ajar yang digunakan dosen untuk 

mengajar sudah tersedia di kulino yang dimana itu mempermudah untuk 

mendownload serta lebih memahami materi yang diberikan. 

• Para Dosen sudah menerangkan dengan baik dan penuh semangat, dan 

juga diberi kemudahan dalam memberikan nilai kepada para mahasiswa 

• Sarana diluar kampus kurang memadai menurut saya, karna hanya di meja 

batu tempat untuk bisa berdiskusi tempat lain tidak ada dan lahan sempit 

dikarenakan tempat parkir  

• Eskalator yang jarang menyala mungkin bisa segera selesai diperbaiki 

• Saran saya jika terdapat tugas akhir sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu 

step2nya dan proses2nya seperti apa agar mahasiswa dapat memahami 

tugas yang diberikan dengan baik 

• Ada beberapa fasilitass yang belum mencukupi pada kampus seperti 

eskalator mati 

• Semoga ke depannya dosen pengampu mata kuliah dapat membagikan 

ilmunya secara jelas agar mahasiswa dapat memahami dengan jelas juga. 

• Bagi program studi dkv mungkin kurikulumnya dapat di sesuaikan dengan 

pekerjaan sekarang yang lebih ke konten kreator dimana lebih fokus ke 

vidiografi, fotografi, dll dimana proses editing dan penerapan post di media 

sosial. Terus lebih banyak penggunaan ai, ps ke tingkat lebih lanjut bukan 

cuma dasar. Mengurangi tradisional dan mengarah ke digital untuk illustrasi 

dsb. 

• Diberikan toleransi tentang nilai yang kurang akibat kurangnya pengetahuan 

tentang sistem pengumpulan tugas terutama untuk maba di masa pandemi 

kemarin 

• Saya mahasiswa dari luar semarang merasa kurang nyaman dengan 

pelaksanaan UAS tahun ini karena saya harus melakukan perjalanan PP 

jakarta - semarang hanya untuk mengikuti satu ujian teori secara offline. 

Padahal ujian praktek saja melalui kulino, dan matkul teori ini tidak ada 

urgensi untuk melakukan ujian secara offline. 

• Masukan untuk kaprodi ilkom maupun dosen-dosen ilkom untuk lebih 

memperhatikan prioritas matkul, adakan sosialisasi lebih awal dan lebih 

pahami program kampus merdeka. Program kampus merdeka diadakan 

untuk memerdekakan mahasiswa nya bukan malah menambah beban. 

Aapakah pengambilan matkul seminar harus diambil sambil magang? Itu 

malah menambah beban mahasiswanya. Tolong lebih peka terhadap mental 

mahasiswa nya ya bapak/ibu. Dosen ilkom kebanyakan susah diberi kritikan 

dan masukan jadi sangat menyusahkan mahasiswa nya untuk berkembang. 

Terima Kasih 
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• Seharusnya pemfokusan keahlian bidang sudah ada sejak semester 3 dan 

ini mengacu pada peforma mahasiswa kasian yg tidak bisa di beberapa  

keahlian semisal yg terjadi di animasi .. Mhs yg hanya bisa 3D di haruskan 

menguasai 2D dengan terpaksa 

• Untuk silabus penyusunan mata kuliah yang diambil kurang sesuai dan tepat 

dapat mengakibatkan beban kuliah dan pengembangan kemampuan tidak 

berjalan dengan baik. 

• "Hanya ada satu dosen yang saya merasa kurang. Yaitu pak andi danang 

yang mengajar Dasar Kewirausahaan (semester 4, pak andi mengajar dasar 

kewirausahaan khusus untuk kelompok 402) Reason: Kurangnya meeting 

(online atau ptm) dan belum ada brief UAS." 

• Masih banyak dosen yang kurang interaktif terhadap mahasiswa, dan sarana 

dan prasarana di kampus banyak yang masih butuh perbaikan lagi seperti 

wifi lemot dan colokan listrik di meja batu tidak bisa, beberapa ac di kelas 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

• Dosennya tolong lbh jelas lagi kalau memberikan materi dan tolong jangan 

berubah ubah, misalkan minggu ini menyelesaikan kasus 1 menggunakan 

cara ini dan minggu selanjutnya menggunakan cara yg berbeda dr yg 

diajarkan sebelumnya, jujurly kita bingung 

3. Aspek Kemahasiswaan 

• Tolong gedung UKM diperbaharui, supaya semua UKM ada basecamp atau 

minimal tempat untuk berkumpul yang nyaman. Yang bisa buat presentasi 

dan berkumpul puluhan orang  

• Agar terus ditingkatkan layanannya di bidan kemahasiswaan 

• Memberikan keringanan pada mahasiswa yang memiliki ekonomi dibawah, 

agar sistem pebelajaran mahasiswa tidak terganggu dengan biaya kuliah 

• Lebih dimudahkan lagi akses informasi untuk mahasiswa. 

• Dalam mendapatkan informasi sangat sulit mohon di permudah 

• Lebih baik begitu, karena mahasiswa  dapat mengakses, dan mendapat 

informasi tentang pendidikan, 

• Berikan notifikasi untuk adanya suatu tambahan pada setiap kegiatan 

• Mahasiswa sudah mudah mendapatkan informasi, semoga kedepannya 

dapat ditingkatkan 

• Memikirkan mahasiswa yang kesulitan ekonimi 

• Penyediaan sistem informasi mungkin perlu diperjlas dan ditata karena 

kebanyakan mahasiswa kebingungan untuk mencari suatu informasi yang 

aktual berasal dari portal kampus yang mana 

• LMS yang ada sudah cukup baik, namun alangkah baiknya lagi jika 

melakukan kelas online jika menggunakan zoom agar lebih jelas materinya 

• Mungkin bisa lebih diperbanyak reward yang diberikan untuk memberi 

apresiasi lebih 

• Kepengurusan kemahasiswaan semoga selalu lancar dan berjalan baik. 
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• Camp organisasi tempatnya sangat menyeramkan 

• Untuk mendapatkan akses informasi biaya pendidikan sudah cukup mudah, 

hanya login siadin saja dan masuk ke menu keuangan langsung muncul 

nominal yang dibayar serta status lunas atau belum. 

• Apabila terdapat tagihan yang perlu dibayar, alangkah baiknya apabila 

mahasiswa dikirimkan suatu email agar ternotifikasi adanya tagihan yang 

sudah masuk dan setelah tagihan sudah terlunasi, mahasiswa dikirimkan 

surat konfirmasi melewati email 

• Mungkin untuk setiap mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti 2 ormawa 

dalam satu periode. Dikarenakan pada tahun ini tidak bisa mengikuti 2 

ormawa dalam satu periode. Terima kasih. 

• Akses segala hal pengajuan kegiatan tolong jangan dipersulit 

• Kurang setuju dalam merasakan fasilitas kampus saat online 

• untuk di kampus kediri kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan sgt kurang. Hanya ada kegiatan himpunan mahasiswa 

jurusan 

• Saran saya untuk akses fasilitas adalah youtube masih kekurangan yaitu 

tidak memberi akses cc atau subtitle untuk menginformasikan bagi 

mahasiswa deaf 

• Tagihan semester kalau bisa diinfokan juga melalui email mahsiswa. Jadi 

bisa siap siap jumlah  biaya yang harus dibayarkan 

• Mungkin ada potongan biaya untuk ipk mahasiswa yang bagus tidak perlu 

mendaftar tapi otomatis 

• Saya selaku mahasiswa prodi DKV di Universitas Dian Nuswantoro kampus 

Kediri sangat kurang dari fasilitas dan kegiatan kemahasiswaan terutama 

sistem reward bagi mahasiswa berprestasi 

• Pembinaan kegiatan dan organisasi mahasiswa masih sangat amat kurang. 

kurang tersedianya pelatihan2 atau bimbingan dari pembina organisasi, 

membuat mahasiswa sulit eksplor 

• Selama saya ikut himpunan mahasiswa ilkom saya jarang dapat bimbingan 

dan pembinaan dari pihak kampus/prodi 

• Tolong kalau ada event apapun itu dishare di media sosial, kemarin waktu 

perekrutan panitia untuk Dinus inside periode baru tidak ada info sama sekali 

di media sosial tiba-tiba panitia sudah terbentuk jadi teman-teman 

mahasiswa yang ingin join sudah tidak bisa karena yang join hanya orang-

orang tertentu atau petinggi organisasi yg tidak menginfokan ke mahasiswa 

lain atau anggota lain. Jadi mohon kedepannya lebih transparan 

• Saran saya untuk fasilitas Orma dan UKM untuk segera dilakukan 

peremajaan fasilitas. Dan meningkatkan kegiatan bimbingan serta 

pembinaan Orma dan UKM. 

• Diadakan beasiswa potongan uang SPI lagi karena ditahun tahun terakhir ini 

perekonomian sedang kurang baik 
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• Ngurus proposal kegiatan lama acc, kalau yang ngurus satu orang mending 

minta orang lain buat ngurus proposal kegiatan , yang satunya ngurus lain. 

• Untuk pengarahan ataau pemberiaan informasi cukup jelas tetapi 

sehaarusnya bisaa lebih cepat terakses 

• Ukm voli lebih diperhatikan lagi, berasa anak tiri 

• Kurang diperhatikan mahasiswa yang berprestasi diluar akademik 

• Izin menyampaikan saran, selama saya menjadi mahasiswa UDINUS saya 

kurang mendapatkan informasi bagaimana caranya berkonsultasi mengenai 

keorganisasian/kegiatan kemahasiswaan. Dan saya rasa oprec beberapa 

organisasi kurang adil dalam menyelesi keanggotaan baru. Sehingga, saya 

memutuskan  mencari organisasi diluar kampus. Terimakasih 

• Lebih sering mengadakan presentasi terkait organisasi apa saja yang ada 

dilingkungan kampus 

• Tingkatkan fasilitasi bagi seluruh ormawa dan kemudahan bagi perizinan 

kegiatan yang lebih positif 

• Di permudah lagi ijin aktivitas untuk menggunakan fasilitas yg ada dan 

terbuka tentang syarat dan ketentuan penggunaannya 

• Untuk akses mendapatkan informasi biaya pendidikan untuk lebih di 

perhatikan kembali, terkadang ketika mhs untuk mencoba akses tersebut 

ada sedikit gangguan 

• Banyak UKM dan oramawa yang kurang di bimbing oleh pembinanya,dan 

masih banyak UKM yang mati atau tidak berfungsi, dan masih sulitnya 

mahasiswa mengakses perizinan fasilitas di kampus. 

• Banyak UKM dan oramawa yang kurang di bimbing oleh pembinanya,dan 

masih banyak UKM yang mati atau tidak berfungsi, dan masih sulitnya 

mahasiswa mengakses perizinan fasilitas di kampus 

• Mungkin di siadin bisa di tambahkan menu lagi untuk kegiatan yang diikutin 

mahasiswa dan point ukm yang telah di kumpulkan 

• Mohon batas jam kuliah malam bila memungkinkan dipertimbangkan untuk 

dirubah. Beberapa teman saya tadinya ingin masuk Udinus tapi batal dan 

lebih memilih universitas katolik swasta di Semarang karena kuliah paling 

sore atau malam nya hanya sampai jam 5 sampai 6 sore, tidak sampai jam 

8 malam. Terimakasih 

• UNTUK SISTEM ORGANISASI KEMAHASISWAAN MUNGKIN PERLU DI 

BENAHI DAN TIDAK TERKESAN TIDAK MAU BERKEMBANG 

• Semoga kedepannya ada apresiasi bagi mhs yg mengikuti mbkm tanpa 

terkecuali. Dan mendapatkan haknya full 20sks dapat terkonversi. 

• Mendorong kedepannya terkait peningkatan diri mahasiswa dan 

penyampaian informasi beasiswa berbagai jalur secara detail 

• Sosialisasikan sistem reward untuk mahasiswa berprestasi minimal 1 tahun 

sekali untuk remember mengingatkan kembali. Jika dijelaskan ketika maba, 

jadi lupa 
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• Saran untuk smt depan agar mahasiswa nya di batasi untuk per kelas nya. 

karena smt kmrn saya kebanyakan mahasiswa jadi harus mengatur ulang 

pertemuan dengan dosen 

• Didalam organisasi saya masih maklum dengan hal yang disebut 

'senioritas'.. namun apakah sangat sulit menerapkan kalimat 'dek minta 

tolong ya...' 'makasih ya dek..' 'maaf ya dek..' untuk memberikan tugas / 

meminta tolong kpd orang lain.. saya rasa kalimat² diatas kita semua sudah 

sangat awam bukan? Terimakasih???????? 

• Bimbingan kepada mahasiswa sangat diperlukan terutama pada tahap 

penulisan jurnal dan tesis 

• Untuk beasiswa bagi mahasiswa bisa di gencarkan lagi informasinya. karena 

informasi belum merata sehingga banyak mahasiswa yang melewatkan 

kesempatan untuk mengikuti beasiswa tersbut 

4. Aspek Keuangan 

• Mohon administrasi uang gedung dan lainnya dikurangi 30% kerana 

kemahalan bangedd 

• Saran saya untuk tampilan keuangan lebih transparan, seperti ada histori 

pembayaran kuliah dari awal semester sampai kedepan  jdi misal bulan ini 

sekian lalu selanjutnya berikan preview untuk tagihan yg akan datang jadi 

mudah untuk mengatur keuangan, terimakasih 

• Saya menyarankan untuk memberi notifikasi melalui siadin mengenai 

pembayaran, dll yang mana bisa disampaikan via email mahasiswa.  

• Sistem reward saya tidak tahu, karena pihak kampus juga tidak 

mengumumkan ada kompetisi atau apapun untuk menunjang bakat siswa 

yang lain. Jadi mungkin udinus bisa membuat pengumuman secara resmi 

jika ada kompetisi tertentu, apalagi mengenai beasiswa, karena mahasiswa 

seperti saya jarang untuk mencari informasi sendiri. Jika adapun hanya 

disebarkan via wa group yang mana hal tersebut tidak mungkin ternotice 

oleh sebagian banyak mahasiswa 

• Ga ada tuh solusi buat saya yg gabisa bayar uang kuliah selama 2 tahun 

terakhir, iya klo informasinya sih jelas. 

• Mungkin sudah saatnya untuk bekerja sama dengan pihak terkait yang 

memberikan pelayanan pembayaran tagihan keuangan kuliah melalui 

layanan dompet digital (e-wallet), serta mungkin bisa diberikan opsi cicilan 

bagi mahasiswa yg kurang mampu melalui sistem seperti PayLater 

• BIKU kurang responsif dalam membantu kegiatan administrasi mahasiswa 

terkadang terjadi delay sampai 1 minggu dan memerlukan konfirmasi 

kembali ke BIKU untuk mendapatkan jawaban yang bisa dikerjakan dalam 2 

menit. semoga bisa terus dikembangkan 

• Selama pandemi mhs tidak memakai gedung dan fasilitas kampus tetapi 

tetap juga kena biaya. seharusnya untuk peringanan bisa melalui 

pengembalian uang ke mahasiswa maupun diskon semester selanjutnya 

berupa potongan sks/uang gedung (spp) 
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• Mungkin untuk biaya selama pandemi bisa diberikan keringanan walaupun 

hanya sedikit 

• Portal atau platform yang valid dari kampus untuk informasi beasiswa, dan 

diintegrasi oleh pihak kampus 

• Mohon informasi diberikan seluas luasnya, karena tidak jarang ada yang 

tidak selalu membuka media sosial, maka dari itu pemberitahuan via email 

diperlukan 

• Untuk pembayaran bisa ditambah ke bank lainnya agar mempermudah 

pembayaran 

• Sangat baik, mungkin varian pembayaran biaya pendidikan perlu ditambah 

lagi, semisal VA BCA, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Agar lebih 

memudahkan lagi dalam pembayaran biaya pendidikan dan lain-lain. 

• Lebih baik sistem pembayaran nya lebih lengkap, seperti bca bri dsb supaya 

memudah kan yang lain untuk melakukan pembayaran 

• Jika bisa, ditambah lagi untuk melakukan pembayaran kuliahnya seperti bisa 

menggunakan E-Money seperti DANA, atau yang lain 

• Semoga biaya pendidikan di Udinus dapat lebih murah agar dapat 

meringankan beban mahasiswa dalam membayar uang kuliah. 

• Sarannya untuk biaya spp dan sks untuk lebih murah lagi pak/bu saya harap 

dapat turun lagi/tidak kemahalan, 

• Untuk mengakses rancangan pembelanjaan dan pengeluaran serta 

pemasukan keuangan udinus di mana ya bapak, ibu? Lalu jika boleh, tolong 

ditampilkan di sosial media ataupun bentuk pengumuman di siadin agar 

semuanya tau. Terimakasih 

• Tolong sering diinfokan perihal beasiswa karena saya sangat sulit menerima 

informasi mengena beasiswa baik dari dalam kampus maupun luar kampus 

• SELAMA PANDEMI KITA TIDAK MENGGUNAKAN GEDUNG TAPI TETAP 

BAYAR UANG GEDUNG 

• Menurut saya, saat ini masih dalam pemulihan masa covid jadi masih banyak 

pendapatan yang menurun, mohon kelonggarannya dalam pembayaran 

uang kuliah, terimakasih banyak. 

• Semoga ke depannya ditambah lagi metode pembayarannya mungkin 

seperti pembayaran lewat e-wallet seperti gopay, dana, dan tambahan 

pembayaran menggunakan bank lain 

• Apabila mahasiswa menerima sebuah tagihan, alangkah baiknya apabila 

mahasiswa dikirimkan suatu email agar ternotifikasi dan setelah tagihan 

dilunasi, konfirmasi pembayaran juga dikirimkan melewati email mahasiswa 

• VA jangan hanya berlaku untuk Bank Jateng saja. Melainkan Bank Jatim 

juga, mengingat sebagian kecil mahasiswa Udinus dari kampus kota Kediri. 

Kami terus terang keberatan dengan membayar cash 10k antar bank. 

• Lebih di infokan ke wa mahasiswa dong soalnya banyak orang plosok kalau 

ga ada sinyal harus suruh masuk siadin dulu 
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• Diberikan informasi lebih awal terkait waktu pembayaran kuliah dan 

jumlahnya 

• Sistem prosedur mengalami permasalahan biaya sangat kurang dimana 

teman-teman mahasiswa hanya diberi waktu 1 Minggu dan itu sangat kurang 

sekali waktunya 

• Untuk beasiswa saudara kandung itu bagaimana yah 

kabarnya????????????? 

• Dalam pemberian informasi mengenai beasiswa semoga bisa lebih cepat 

dan tidak ketika sudah mendekati deadline pengumpulan berkas 

• Dalam pembayaran uang kuliah terlalu mahal, saya membayar uang gedung 

kuliah 100% tetapi hanya mendapatkan fasilitas kampus hanya kurang lebih 

3 bulan saat PTM, karena sebelumnya pembelajaran full di dilakukan secara 

online, saran agar pembayaran uang gedung yang sudah dibayarkan 100% 

dikembalikan 50%` ke mahasiswa karena hanya menikmati fasilitas kampus 

3 bulan, karena D3 semester 5 dan 6 sudah masuk KKI dan tidak di kampus 

lagi. 

• Uang UKTnya dimurahin lagii atau ada diskonn pleasee.  Mahal bangettttt 

• Untuk masalah keuangan saya agak kesulitan untuk membayar nya karena 

saya kuliah bayar sendiri kerja sendiri tidak 100% bibiayain orang tua 

5. Sarana Prasarana 

• Pak/Bu, Lift di gedung ekonomi yang lama tolong diperhatikan. Sepertinya 

sudah terlalu lama, dan kapasitas untuk orgnya sedikit. 

• Sering kendala seperti tidak ada penghapus di kelas, remot layar tidak ada, 

semoga segera dilengkapi fasilitas tiap kelas. Untuk kursi kelasnya, bagi 

yang ukuran tubuhnya besar karena kursi tidak dapat dibuka tutup sehingga 

menyulitkan saat duduk. 

• Mohon Pak/Bu parkiran Udinus di luasin karena kalau parkiran Udinus kecil 

dapat mempengaruhi mahasiswa telat masuk ke dalam kelas 

• Tolong gedung C FEB, lift nya dibenerin pak/buk???????????? 

• Pak/Bu, Lift di gedung ekonomi yang lama tolong diperhatikan. Sepertinya 

sudah terlalu lama, dan kapasitas untuk orgnya sedikit. 

• Wifi kampus semoga bisa diperlancar dan di tambah mbps 

• Kurang menikmati fasilitas karena terhalang jarak sosial distancing, 

tingkatkan dan beri kmudahan mahasiswa mendapatkan informasi dalam 

satu pintu pelayanan /satu media informasi (satu website) 

• Untuk masalah keuangan saya agak kesulitan untuk membayar nya karena 

saya kuliah bayar sendiri kerja sendiri tidak 100% bibiayain orang tua 

• Mungkin bisa diberikan sarana prasarana yg lebih baik lagi untuk saudara 

kita yg disabilitas, seperti jalur pejalan kaki khusus disabilitas yg baik dan 

aman. Ruang hijau di halaman kampus juga menurut saya sudah mulai 

berkurang, saat matahari terik di halaman outdoor/lingkungan kampus jadi 

terasa sangat panas. 

• Perlu ditingkatkan untuk sarpras terutama buat toilet. Air nya kecil di gdg H. 

Mohon untuk diperbaiki 
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• Semoga eskalatornya sudah di perbaiki semua 

• Lift terkadang mati (tidak dinyalakan) 

• Menurut terakhir kelas offline saya ada beberapa ac yang tidak dingin . Tp 

sekarang kurang tau . 

• Kenapa untuk mengisi kuisioner tidak support menggunakan mobile 

• Perluas lahan parkir 

• Fasilitas diperbaharui agar membuat mahasiswa lebih nyaman belajar 

• Memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

dunia teknik ataupun komputer dikarenakan sebagian mahasiswa terkadang 

mengalami kerusakan laptopnya dan tidak bisa diperbaiki alasan karna biaya 

full untuk kuliah 

• Tolong eskalatirnya segera di benahi pak yg masih mati 

• Setiap prasarana harus bersih + steril serta dijamin kenyamanan nya agar 

mahasiswa dan dosen dapat menggunakan secara maksimal 

• Perkuliahan online sulit di pahami menerima materi  

• Memberikan ruang hijau agar banyak udara segar karena semarang tengah 

sangat panas 

• Mungkin lahan parkir bisa diperluas lagi 

• Semua fasilitas tidak kami gunakan ketika pandemi terutama fasilitas 

kesehatan yang terus di bayarkan 

• Tolong perbaiki monitor dan ekskalator sebelum tatap muka 

• Tolong sediakan sabun dan tisu di toilet 

• Semoga kedepannya ketersediaan ruang hijau lebih ditingkatkan lagi 

• Perbaiki lahan untuk parkiran, susah cari parkiran kalau kondisi kuliah offline 

• Harus menyediakan tempat sampah yang cukup banyak sehingga tidak ada 

sampah yg berserakan dn kesadaran mahasiswapun juga sangat membantu 

• Eskalator gedung h tolong lebih sehat lagi, sering rusakkkkk 

• Menambah ruang terbuka untuk mahasiswa beraktivitas dan minta tolong 

perbaikan stop kontak meja batu 

• Sarana dan prasarana harus diperbaiki lagi baik dari kualitas dan 

kebersihannya 

• Lumayan 

• Hanya saja, kursi di ruang kelas perlu pembaruan lagi, atau mungkin sedikit 

upgrade ke yang lebih baik. Untuk fasilitas komputer/pc juga perlu 

pembaruan, upgrade spesifikasi mengikuti versi terbaru juga penting, karena 

saya sering menemui komputer di lab sering ngadat bahkan ngefreeze. 

• Kalau bisa digedung H ada tempat beljar di luar ruangan, tapi asri dan ada 

wifi nya. Kalau di rooftop panas dan ga ada wifi, hanya layak untuk 

nongkrong saja. 

• Diperbanyak untuk adanya fasilitas stop kontak 

• Proyektor di ruang H57 terkadang bermasalah, mohon diperbaiki 

• Semoga sarana dan prasarana yang ada di Udinus dapat berfungsi dengan 

baik dan jika ada kendala segera diperbaiki. 

• Tempat untuk belajarnya sedikit dan panas 
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• Saya Suka Kuliah di Udinus Karena Materi yang di ajarkan Oleh Dosen 

mudah dipahami sama Mahasiswa dan Mahasiswi 

• Lahar parkir sempit 

• Semoga magang dan kkn nya bisa di permudah sampai akhir kelulusan dan 

bapak ibu tidak mempersulit. 

• Saran saya perbanyak ruang terbuka lalu jika ada lahan ditanami 

pepohonan. dan lagi, ajak mahasiswa agar dapat menggunakan transportasi 

publik atau jalan kaki. 

• Lahan parkir yang memadai harus disediakan  

• kalau bisa diperbanyak pohon - pohonnya supaya udara ditengah kotapun 

terasa segar 

• Pada gedung G dan H kurang pepohonan 

• Kampus ini memiliki dosen yang berkualitas, seharusnya fasilitas di 

kampusnya juga harus memadai. 

• keep spirit 

• untuk tempat duduk seperti di gedung D meja batu kurang untuk beberapa 

orang, jadinya ada yang duduk ngemper atau di lantai 

• Parkir kurang ,tidak kolam renang, masjidnya kurang besar, tugasnya jangan 

banyak banyak,ruangan terlalu sempit 

• Mungkin kedepannya bisa di perluas lagi untuk lahan parkir,eskalator 

gedung H beberapa masih mati dan mungkin bisa di beri lift agar lebih mudah 

• Mohon Pak/Bu parkiran Udinus di luasin karena kalau parkiran Udinus kecil 

dapat mempengaruhi mahasiswa telat masuk ke dalam kelas  

• Komputer di Lab gedung D bisa diperbarui dan internetnya bisa dipercepat. 

• Sarana dan prasarana yang ada sudah cukup baik dan juga mendukung 

untuk diadakannya kuliah secara online. 

• Nyaman dan baik, akan tetapi pada bagian ruangan lab komputer, device 

yang diberikana berupa komputer masih terasa delay/lag,  sehingga 

membuat sedikit kesulitan dalam menjalankannya, dan aksesoris seperti 

keyboard mouse dan lainnnya mungkin sudah berusia, sehingga 

kenyamanan dalam penggunaan kurang maksimal, semoga diberikan yang 

lebih baik terimaksih 

• Ijin menyampaikan ibu/bapak. mungkin keamanan pada tempat parkir lebih 

ditingkatkan lg sistemnya. mungkin dengan adanya pasang cctv untuk 

menghindari kehilangan barang. serta masuk keluar motor mobil adanya 

mungkin dibuat sistem seperti tempat parkir dimall. menggunakan scan 

dengan berisikan foto penumpang serta jam masuk akan tetapi tidak ada 

biaya yang terkena. menurut saya ini juga sangat membantu demi 

kelancaran dan keamanan diparkiran udinus. terimakasih bapak/ibu 

• Perlu adanya sarana prasarana untuk kami kaum disabilitas. Masih minim 

banget 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek layanan 

di Universitas Dian Nuswantoro dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap aspek manajemen (Tata Pamong, Tata 

Kelola, Kepemimpinan) memliki rata-rata puas dengan indeks rata-rata 

kepuasan sebesar 3,30. 

2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap aspek pendidikan memliki rata-rata puas 

dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 

3. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap aspek  kemahasiswaan memliki rata-

rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 

4. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap aspek keuangan memliki rata-rata puas 

dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 

5. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap aspek sarana prasarana memliki rata-

rata puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,24. 

6. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap keseluruhan aspek memliki rata-rata 

puas dengan indeks rata-rata kepuasan sebesar 3,27. 

 

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 

mahasiswa 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 Mahasiswa 

 

 

KUESIONER 

SURVEI KEPUASAN MAHASISWA 

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 mahasiswa 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. 
Ketersediaan dosen wali untuk membimbing mahasiswa 

selama studi. 
    

2. 
Ketersediaan sistem dan prosedur layanan administrasi 

akademik dan kemahasiswaan. 
    

3. 
Layanan petugas administrasi yang ramah, sopan, dan 

responsif kepada mahasiswa. 
    

4. 
Ketersediaan sistem dan prosedur penanganan 

permasalahan mahasiswa. 
    

5. 

Ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi 

akademik untuk mendukung administrasi akademik dan 

kemahasiswaan. 

    

6. 

Ketersediaan dan kesempatan dialog bagi mahasiswa 

dengan pengelola untuk menyampaikan pendapat dan 

masukan kepada pengelola. 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

Saran: 

 

 

 

B. Pendidikan 

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. 

    

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). 
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No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

17. 

Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sesuai 

dengan rencana pembelajaran dan sesuai dengan 

kompetensi mata kuliah. 

    

Saran: 

 

 

 

C. Kemahasiswaan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya 

pendidikan. 
    

2. 
Ketersediaan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan 

organisasi kemahasiswaan. 
    

3. 
Ketersediaan fasilitas dan sarana kegiatan 

kemahasiswaan. 
    

4. Ketersediaan sistem reward bagi mahasiswa berprestasi.     

5. 
Ketersediaan bimbingan dan pembinaan kegiatan dan 

organisasi kemahasiswaan. 
    

Saran: 

 

 

 

D. Keuangan 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 
Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi biaya 

pendidikan. 
    

2. Transparansi informasi biaya pendidikan.     

3. 
Kemudahan dalam melakukan pembayaran biaya 

pendidikan. 
    

4. 
Sistem, prosedur dan aturan dalam menangani 

permasalahan biaya pendidikan mahasiswa. 
    

5. Ketersediaan informasi dan akses beasiswa pendidikan.     

Saran: 
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E. Sarana Prasarana 

No. Komponen 
Predikat 

4 3 2 1 

1. 

Ketersediaan sarana prasarana untuk pendidikan (proses 

belajar mengajar) dan kegiatan kemahasiswaan 

kemahasiswaan 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 pendidikan 

(proses belajar mengajar).  
    

6. 

Ketersediaan ruang terbuka dan/atau ruang hijau untuk 

mendukung kenyamanan dan suasana akademik di 

kampus. 

    

7. Ketersediaan layanan kesehatan bagi mahasiswa.     

Saran: 

 

 

 


