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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.WbLembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi(disingkat dengan  LPM UIN STS Jambi) dengan tugasnya adalah memimpin merancang,mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau danmengendalikan serta meningkatkan mutu di lingkungan  UIN STS Jambi secara konsistendan berkelanjutan. Lembaga Penjaminan Mutu UIN STS Jambi berhasil menyelesaikanDokumen Pedoman Survei UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sehingga dapat digunakansebagai pedoman dalam pelaksanaan survei dilingkungan UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi kepdepannya.Penyusunan buku ini dengan tujuan adalah untuk mengungkap seberapa besar indekskepuasan layanan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga dengan adanyaBuku ini akan menjadi referensi atau bahan rujukan pihak pimpinan dan dapatmemberikan masukan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalammenentukan kebijakan ke arah yang lebih baik, memperbaiki sistem yang kurang baiksehingga di masa yang akan datang UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan memberikankepuasan kepada masyarakat baik masyarakat di dalam kampus maupun masyarakat diluar kampus. Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif dari civitasakademika UIN STS Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbanganpengembangan UIN STS Jambi untuk lebih baik dan bermutu.
Wassalamu’alaikum, wr. wb
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BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar BelakangBerbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan baik di tingkatpusat maupun daerah. Salah satu upaya diantaranya adalah dengan dikeluarkannyaPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap PenyelenggaraPelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mampumenciptakan generasi muda yang berkualitas, memiliki pemikiran yang kritis, kreatif,inovatif, dan mampu bertahan pada era persaingan global abad ke-21 (Aries Susanty,2018). Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat makaperguruan tinggi harus mampu memberikan layanan publik terbaik. Pelayanan publikmerupakan pemberian layanan secara tanggap untuk memenuhi kebutuhan ataukepentingan umum, dengan menghormati hak-hak asasi publik (Larasati, 2013), baikdalam penyediaan barang, jasa maupun layanan administrasi secara baik dan memuaskanpelayanan terbaik bagi masyarakat yang ada di dalam kampus yaitu mahasiswa, dosendan tenaga pendidik.Menurut UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan SistemPendidikan Tinggi Indonesia, penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk 1)mengembangkan potensi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat,cakap, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, maampu bertindak dan berpikirkreatif, mandiri (berkepribadian), terampil, kompeten dan berbudaya; 2) perguruantinggi mampu menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,membangun kepentingan nasional dan memiliki daya saing kebangsaan; 3) mampumenghasilkan ilmu pengetahuan demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan bangsa, 4)terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, kesejahteraanumum dan juga demi tercapainya pencerdasan bangsa.Komponen utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan suatu perguruan tinggimenurut Djoko Santoso (2018) antara lain dosen maupun tenaga kependidikan, pengelolakampus dan system informasi kampus. Dalam keberlangsungan pendidikan di perguruantinggi, keberadaan mahasiswa, peran dosen atau tenaga pengajar sangat dibutuhkan.
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Manajerial atau pengelola kampus juga sangat dibutuhkan dalam pelayanan terhadapmahasiswa, dosen, karyawan, alumni, stakeholder, atau lingkungan masyarakat di sekitarkampus yang bertujuan untuk pengembangan perguruan tinggi. Pelayanan kepadamasyarakat tidak akan maksimal jika dilakukan secara konvensional, maka diperlukansuatu sistem informasi yang membantu dalam hal pelayanan yang lebih baik danjangkauannya bisa lebih luas lagi. Jika semua komponen ini dikelola dengan baik makaperguruan tinggi dapat mencapai hasil yang maksimal maka perguruan tinggi mampumeningkatkan produktivitas dan efisiensi pada proses, konten dan sumber daya yang ada.Untuk pengembangan perguruan tinggi, perlu dilakukan manajemen profesional dikampus yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang mampu mengayomi,melindungi dan memberikan kenyamanan bagi civitas akademika (mahasiswa, dosen dantenaga pendidik). Kenyamanan civitas akademika dalam menjalankan perannya tentu sajatidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh pihak kampus.Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan dapatterpenuhi, berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika adalahkenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika di kampus UIN Sulthan ThahaSaifuddin Jambi atas pelayanan yang diberikan. Terdapat beberapa bidang layanan yangada di dalam kampus yaitu: kurikulum program studi, proses pembelajaran, sumber dayamanusia (dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural), mahasiswa, sarana danprasarana, suasana akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sisteminformasi dan kerjasama dalam atau luar negeri. Setiap layanan yang ada seharusnya dilakukan evaluasi berkesinambungan untuk mengetahui apakah layanan yang diberikansudah cukup baik atau tidak dan juga bisa diketahui layanan di bagian mana yang sudahmemadai atau yang masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.Tujuan dari dilakukannya evaluasi layanan publik pada perguruan tinggi sebagaitolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh perguruantinggi tersebut kepada publik. Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Unit di perguruantinggi secara berkala dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak pimpinanuniversitas dalam menetapkan dan memutuskan kebijakan baru dalam rangkameningkatkan kualitas layanan dari unit-unit di perguruan tinggi selanjutnya, yangmengedepankan aspek kualitas, fasilitas dan manajemen yang berkualitas (Amin, 2017).Komunitas yang berada di dalam lingkungan kampus di sebut civitas akademika. Civitasakademika terdiri dari tiga yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Masing-masing memiliki peran dan tugas tersendiri dalam keberlangsungan proses pendidikan di
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perguruan tinggi, oleh karena itu layanan yang diberikan kampus tidak ada perbedaannamun ada layanan yang diberikan secara khusus kepada masing-masing. Tuntutancivitas akademika kepada lembaga pendidikan adalah memberikan layanan yang semakinmaju dan memuaskan. Hal ini terjadi karena adanya sentuhan teknologi yang semakinmaju pesat. Kualitas layanan merupakan inti kelangsungan hidup suatu lembaga dalamhal ini adalah perguruan tinggi, jika lembaga pendidikan tidak memberikan layanan yangberkualitas, bukan tidak mungkin pada saatnya akan menurunkan penilaian darimasyarakat terhadap eksistensi perguruan tinggi tersebut.Secara konseptual, pendidikan bermutu diartikan sebagai layanan kependidikan yangmampu mendayagunakan sumber-sumber pendidikan (Qomar, 2007) untukmenghasilkan output pendidikan atau lulusan (Jaedun, 2018) sesuai dengan tuntutanmasyarakat atau dunia kerja. Terdapat 13 karakteristik untuk mengukur mutupendidikan antara lain performance, reliability, easy for use, estetika, (Gasperz dalamRusli, 2015), timelines, durability/daya tahan, hubungan manusia, feature, standartertentu, konsistensi, keseragaman, kemampuan melayani dan ketepatan (Usman, 2006).Selanjutnya ada tiga hal yang perlu difahami oleh lembaga penyelenggara kependidikan(Jaedun, 2018) untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna lulusan dari suatuperguruan tinggi, yaitu: (1) apa kebutuhan stakeholder; (2) bagaimana perguruan tinggimengetahui stakeholder dalam hal ini adalah sekolah atau madrasah; dan (3) apa sajayang membuat stakeholder puas dengan lulusan yang dihasilkan.Sebagai pihak penerima layanan (dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik), makaperan, tugas dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik secara umummencakup hal hal berikut: (1) adanya kejelasan antara hak yang diterima oleh dosen,mahasiswa dan tenaga pendidik atas apa yang telah dilakukan, (2) tertulis dengan jelaskewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang tertuang pada KHS (kartu hasilstudy), dosen yang tertaung pada kinerja semester (BKD/beban kinerja dosen) dan tenagapendidik yang tertuang pada LKP (laporan kinerja pegawai; (3) pengaturan pelayananyang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan civitas akademika, misalnya kebutuhanmahasiswa akan berbeda dengan kebutuhan dosen maupun kebutuhan tenaga pendidik,meskipun diantara ketiganya ada layanan yang sama, misalnya ketersediaan tempatparkir; (3) kualitas proses dan hasil pelayanan harus mampu memberikan keamanan,kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Jangan sampai civitas akademika(mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik dirugikan karena kesalahan manajemen; dan
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(4) penyesuaian antara pelayanan dengan biaya yang dibutuhkan; karena pelayanan yangdiberikan haruslah sesuai dengan harga yang telah dibayarkan (Amin, 2017).Penilaian terhadap kualitas layanan bisa diperoleh melalui respon yang diberikanoleh pengguna. Ada dua pendekatan pengukuran kualitas layanan menurut Martin &Kettner (Dwiyanto, 2002) yaitu pendekatan atas kinerja layanan, dan pendekatankepuasan pelanggan. Pendekatan kinerja layanan berarti kita mengukur pada aspek sipemberi layanan, kita secara langsung mengobservasi apa yang dilakukan oleh pegawai,mengukur kedisiplinan pegawai, penampilan pegawai, sikap pegawai dalam memberikanlayanan dan lain sebagainya atau bisa juga melalui laporan kinerja pegawai (self

evaluation). Sedangkan pendekatan pengguna, berarti kita bisa mengukur kualitaspelayanan dari civitas akademika yang difokuskan kepada hasil, pengaruh, dampak, danmanfaat yang diperoleh penerima layanan atau pelanggan (Jaedun, 2018), misalnyaapakah mahasiswa diberikan informasi yang cukup, apakah mahasiswa dilayani denganbaik, apakah pegawai telat memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Kajian dalampenelitian ini adalah mengetahui kualitas layanan atas unit-unit di UIN Sulthan ThahaSaifuddin Jambi berdasarkan respon dari mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik, makapendekatan evaluasi layanan yang digunakan menggunakan pengukuran dari pengguna.Dengan adanya pelaksanaan layanan publik yang ada di UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi, maka untuk mengetahui efektifitas layanan yang telah dilakukan, maka perludilakukan evaluasi dan monitoring yang berkenaan dengan layanan dimaksud untuktujuan peningkatan kualitas layanan dari unit-unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
1.2TujuanPenulisan buku ini dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalampelaksanaan survei dilingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
1.3Dasar Hukum1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157);4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman PenyusunanSurvei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentangAkreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;8. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang PedomanPembukaan Program Studi dan/atau Jurusan;9. Keputusan Dirjen DIKTIS Nomor 202/DJ.I/2008 tentang PedomanPerpanjangan Izin Program Studi di Lingkungan PTAI;10. SK Rektor UIN Sarif Hidayatullah Jakarta Nomor Un.01/KPA/421/2013 tentangPanitia Pendamping Penerapan SMM ISO 9001:2008;11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorKEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi BirokrasiNomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Survey Kepuasan MasyarakatTerhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;13. Surat Tugas dari Kepala Pusat Audit dan Penjamin Mutu, Lembaga PenjaminMutu Nomor B.317/LPM/PP.00.9/04/2018 tentang penugasan pelaksanaanpenelitian survey layanan di UIN Jakarta
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BAB II TEORI DAN KERANGKA KONSEP

2.1 Pengertian KualitasIstilah kualitas berasal dari konsep TQM atau Total Quality Manajemen yangdiperkenalkan oleh Warren (Rochaety, 2005), kualitas diartikan sebagai suatu kondisiyang berkaitan dengan produk, manusia, proses dan tugas, dan lingkungan (Yamit, 2001;Nasution, 2005) Kualitas biasanya dapat dilihat dari produk barang yang dihasilkan ataupelayanan yang diberikan, barang atau pelayanan berkualitas harus mampu memenuhibahkan bisa melebihi harapan atau selera pengguna/ konsumen (Indriantoro, 2005).Kualitas juga diartikan sebagai konsistensi perbaikan karakteristik suatu produk ataupeningkatan layanan jasa dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan (Vincent,2006; Andi, 2006). Upaya peningkatan layanan perlu dilakukan karena seperti yang kitaketahui, bahwa manusia memiliki selera atau harapan yang berbeda dan selalu berubah-ubah sehingga kualitas produk yang dihasilkan (baik barang maupun jasa) juga harusdisesuaikan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.Peningkatan kualitas harus dilakukan bersama-sama oleh tim dalam suatuorganisasi, seperti diungkapkan oleh Creech (Rochaety, 2005) ada lima pilar yang dapatmembangun Total Quality Manajemen yaitu produk, proses, manajemen/organisasi,pemimpin, dan komitmen. Mutu yang dihasilkan dalam suatu produk tidak mungkin adatanpa adanya control di dalam proses, begitupula mutu di dalam suatu prosesmenghasilkan produk tidak mungkin ada tanpa manajemen atau organisasi yang tepat,dan dikelola seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkanproduk yang berkualitas. Untuk mencapai kualitas yang baik, harus memperhatikansepuluh karakteristik Total Quality Manajemen yaitu:1) fokus pada pelanggan,2) kepemimpinan yang berorientasi pada kualitas,3) melibatkan semua orang dalam mengorganisasi dan mengelola proses,4) upaya memperbaiki kualitas secara berkelanjutan,5) pendekatan system pada manajemen,6) memiliki komitmen yang kuat untuk waktu jangka panjang,7) pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan,8) menerapkan kebebasan yang terkendali,9) manajemen berdasarkan fakta (pendekatan ilmiah),10) terjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan saling menguntungkan,(Rochaety, 2005; Andi, 2006; Van Vliet, 2009).
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Tiga prinsip utama dalam memberikan kualitas layanan di Perguruan Tinggimenurut konsep Total Quality Manajemen TQM (Amin, 2017) yaitu:
1. Adanya kebersamaan tujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan diperguruan tinggi secara kerkelanjutan khususnya kepada civitas akademika(mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik) agar civitas akademika merasanyaman berada di dalam kampus dan memberikan pelayanan yang baik pulakepada yang lain.
2. perbaikan dan peningkatan system pengajaran dan pelayanan secaraberkelanjutan. Misalnya ketersediaan buku referensi bagi mahasiswa tidakhanya tersimpan di perpustakaan, akan tetapi tersedia juga akses online olehmahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengakses e-Book yang bersesuaidengan mata kuliahnya. Begitupula dengan system yang tersedia bagi dosenuntuk mempermudah dosen melakukan evaluasi terhadap hasil belajarmahasiswa.
3. melaksanakan perubahan di dalam perguruan tinggi dengan cara melibatkanmasyarakat, baik masyarakat di dalam kampus (civitas akademika) maupunmasyarakat di luar kampus misalnya stakeholder atau mungkin melibatkanalumni-alumni, yang dimasudkan agar perguruan tinggi dapat menghasilkanlulusan yang dapat diserap oleh lapangan pekerjaan di masyarakat, baikmasyarakat local, masyarakat secara nasional maupun internasional.Yamit (2001) menyebutkan dua pandangan dalam konteks kualitas, yaitu: kualitasrancangan dan kualitas kecocokan. Kualitas rancangan dimaksudkan pemberian layanan(barang atau jasa) yang dirancang dengan sengaja agar bisa menarik perhatian konsumen,misalnya pihak kampus mengadakan kegiatan expo setiap tahun dengan menampilkandan memperkenalkan dunia kampus kepada calom mahasiswa baru dan menampilkankegiatan-kegiatan ektrakurikuler yang ada di kampus, dengan rancangan kegiatan inidiharapkan menarik perhatian calom mahasiswa, sehingga mereka mau masuk menjadimahasiswa di perguruan tinggi tertentu. Kualitas kecocokan dimaksudkan adanyakesesuaian antara spesifikasi yang dibuat dalam rancangan (Montgomery, 1990)misalnya dalam kegiatan expo kampus, panitia menyiapkan berbagai kegiatan yang bisamemfasilitasi minat calon mahasiswa, anak-anak yang hobinya seni, maka pihak kampusbisa menampilkan eksktrakurikuler dalam bidang seni (tari, nyanyi, paduan suara, danmusic), anak-anak yang hobinya teknologi, maka pihak kampus menyiapkan sarana dan



8

prasarana teknologi yang bida dipelajari dan dikuasai dengan menjadi mahasiswa di proditertentu (misalnya di jurusan IT). Dengan memberikan layanan kualitas kecocokan,diharapkan akan memotivasi calon mahasiswa baru untuk bisa masuk di perguruan tinggitertentu.

Gambar 2.1 Prinsip dalam TQM (Van Vliet, 2009)
2.2 Kualitas PelayananKualitas pelayanan merupakan istilah yang diturunkan dari konsep Total QualityService atau layanan mutu terpadu, diartikan sebagai keadaan suatu lembaga atauorganisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan bermutu kepadapelanggan. Layanan mutu terpadu juga bisa direncanakan dalam suatu perguruan tinggi.Misalnya dalam sebuah perguruan tinggi terdiri dari unit-unit layanan, unit layanan iniakan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika dilakukan secara terpadu,artinya system terintegrasi untuk semua unit yang ada. Seperti halnya Total QualityManajemen, Total Quality Service juga ini memiliki 5 elemen yang saling terkait (Ichwan,2010). TQS di  pendidikan  tingkat tinggi menurut Agatha (2014), meliputi:a. Market and Customer Research. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yangdilakukan terhadap struktur dan dinamika pasar khususnya pada pendidikantingkat tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi kampusyang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah kampus lain yangsejenis menawarkan yang berbeda dan lebih baik, sehingga hasil dari penelitiandapat digunakan untuk mengembangkan layanan yang lebih baik.
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b. Strategy Formulation. Perancangan strategi dilakukan dalam menyusun strategibaru agar bisa mempertahankan pelanggan ama dan menambah pelanggan baru.Dengan perancangan strategi yang akan mampu merumuskan strategi baru yangdapat diterapkan dalam pengendalian mutu layanan secara efektif, efisien daninovatif.c. Education, Training, and Communication. Pendidikan, pelatihan dan komunikasibagi para pegawai merupakan bagian penting dalam pengembangan kualitas dankompetensi pegawai yang sesuai dengan bidangnya. Peningkatan sumber dayamanusia ini akan menjadikan pegawai lebih kompeten pada bidangnya dan mampumemberikan layanan terbaik kepada para pelanggan sehingga pelanggan merasapuas karena terlayani dengan baik.d. Process Improvement. Penyempurnaan proses merupakan suatu tahapan dalamlembaga pendidikan, ada upaya evaluasi yang dilakukan oleh manajemen kampusterkait dengan pelaksanaan proses di dalam kampus, baik itu proses perkuliahanmaupun proses layanan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan gunamenyempurnakan proses pemberian layanan baik oleh dosen maupun oleh tenagapendidik secara aktif untuk tujuan menemukan atau memberikan cara baru dalammemperbaiki layanan dalam perguruan tinggi.e. Assessment, Measurement, and Feedback. Penilaian, pengukuran dan umpan balikberfungsi untuk memberikan masukan kepada penyedia jasa layanan, sehinggamereka akan menyadari kemampuan mereka dalam melayani dan memenuhibeutuhan, keinginan dan harapan pelanggan. Hasil penilaian kinerja dan umpanbalik atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan dapat dijadikan dasar dalampemberian reward kepada pegawai dan memberikan masukan kepada lembagaatau organisasi dalam menentukan dan mengambil keputusan atau kebijakanmengenai hal-hal apa saja yang masih harus diperbaiki sehingga memberikanlayanan yang lebih baik lagi.Terdapat 10 standar dalam menentukan kualitas pelayanan atau jasa, yaitu: 1)keandalan, 2) ketanggapan, 3) kemampuan, 4) mudah diperoleh, 5) keramahan, 6)komunikasi, 7) dapat dipercaya, 8) keamanan, 9) memahami palanggan, 10) terbuktinyata/berwujud (Rangkuti, 2002; Irawan, 2002; Agatha, 2014). Selanjutnya, Untukmemudahkan analisis terhadap layanan, (Kotler (1997) dan Parasuraman (1988)menyederhanakan 10 standar kualitas pelayanan tersebut menjadi lima yang dikenaldengan istilah TERRA. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan disatukan
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menjadi jaminan. Sedangkan akses, komunikasi, dan kemampuan memahami pelanggandikategorikan sebagai empati (empathy). Dengan demikian, lima dimensi utama kualitaspelanggan terdiri dari:
1. Berwujud atau terbukti nyata (tangible), maksudnya yaitu pelayanan yangberwujud antara lain fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan/staf pengajar, dansarana komunikasi. Pengukuran terhadap kualitas layanan dilakukan dapatdiukur melalui indikator-indikator yang dapat dirasakan oleh panca indra,misalnya ketersediaan sarana dan prasarana, kebersihan lingkungan kampus,kebersihan WC, kelayakan gedung, sikap dan perilaku dari pemberi layanan,penampilan seragam karyawan yang menarik, perlengkapan pelayanan pegawai,tempat parkir yang luas, sarana ibadah, peralatan computer yang canggih,ketersediaan fasilitas wifi/internet, fasilitas olahraga, laboratorium.
2. Keandalan (reliability), yaitu memberikan layanan dengan segera atau cepat,akurat, dan memuaskan. Kualitas keandalan dalam pelayanan di perguruan tinggiantara lain ketepatan waktu dalam pelaksanaan perkuliahan, ketepatan waktudalam penilaian nilai melalui system akademik, ketepatan pemberian gaji pegwai,kecepatan dan kesigapan pegawai dalam melayani dosen yang memerlukan surattugas  atau surat rekomendasi, penerbitan surat kenaikan pangkat fungsionalbagi dosen dan lain sebagainya.
3. Tanggap/Sigap (responsiveness), yaitu kemauan untuk membantu pelanggan danmemberikan pelayanan dengan cepat tanggap. Misalnya kesigapan karyawandalam melayani civitas akademika, Di perguruan tinggi, kepedulian untukmembantu mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik dan memberikan pelayananyang baik kepada mereka adalah bagian dari suatu pelayanan. Bentuk standarkepedulian dalam memberikan layanan dapat dilakukan melalui penyampaianinformasi misalnya informasi beasiswa bagi mahasiswa, informasi bantuanpendidikan bagi Dosen, informasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagidosen dan mahasiswa, informasi pengisian laporan kinerja pegawai bagi tenagapendidik dan lain sebagainya.
4. Jaminan (Assurance), standar lain yang perlu dimiliki oleh pegawai adalahjaminan, artinya bahwa dengan kompetensi atau kemampuan pegawai,keramahtamahan atau sopan santun, perhatian dan sopan dalam memberikanlayanan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan,maka pelanggan merasa terbebas dari sikap ragu. Sikap baik, ramah, sopan dan



11

bersahabat adalah menunjukan adanya suatu perhatian pada pelanggan. Sebagaicontoh seluruh jajaran pimpinan mulai dari jabatan Rektor beserta jajarannya,Dekan beserta jajarannya, ketua prodi dan sekretaris prodi, para pimpinanstructural, dan juga staf harus sesuai penempatannya dan benar-benar kompetendi bidangnya. Sehingga ketika ada keluhan yang muncul baik dari mahasiswa,dosen maupun tenaga pendidik, maka pihak kampus akan memberikan layananterbaik dengan penuh tanggung jawab sehingga memberikan rasa aman segeramenentukan solusi terbaik.
5. Perhatian (emphathy), yaitu kemudahan dalam melakukan relasi atau hubungan,melakukan komunikasi dengan baik, memberikan perhatian secara pribadi, danmemahami kebutuhan pelanggan. Misalnya dalam pendidikan tingkat tinggi,sikap empati dapat ditunjukkan dengan sikap perhatian secara individualkepada civitas akademika (mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidik), mampuberkomunikasi dengan baik untuk memahami keinginan dan kebutuhan civitasakademika (mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidik), petugas dapatmelaksanakan tugasnya pada jam kerja yang telah ditetapkan. Dalam melayanimahasiswa, dosen sebagai pembimbing akademik, sebagai pengajar perkuliahanmaupun sebagai pembimbing skripsi dapat dihubungi dengan mudah, baikdiruang kerja, via telepon, maupun e-mail, dan berusaha menjawab setiapkeluhan mahasiswa dengan santun, begitu pula mahasiswa mampuberkomunikasi dengan baik kepada sesama mahasiswa, kepada dosen maupunkepada pimpinan. Sedangkan pimpinan yang bijaksana sebagai pemberi layananharus penuh perhatian kepada civitas akademika (mahasiswa, dosen, atau tenagapendidik), mendengarkan keluhan dan segera memberikan solusi untukmemberikan ketenangan kepada civitas akademika (mahasiswa, dosen, atautenaga pendidik) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam kampus.Jangan sampai suasana kampus, pelayanan kampus kurang memuaskan sehinggabanyak dosen atau tenaga pendidika yang sering keluar kampus untuk menerimapekerjaan lain.

2.3 Kepuasan PelayananKepuasan pelayanan diartikan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasikesesuaian atau ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan tentang kinerja dengankinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya (Tjiptono, 1998; Sugito,2005). Jika kinerja berada dibawah harapan, maka pengguna jasa tidak puas (Rangkuti,
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2006), maka kepuasaan akan terjadi jika pelayanan sesuai dengan harapan atau di atasharapan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui respon pelanggan denganmenggunakan alat evaluasi yang mengukur persepsi terhadap layanan atau produk antaraekspektasi awal (standar kinerja tertentu) dan kinerja aktual produk yang dipersepsikansetelah pelanggan mengkonsumsi produk (Tjiptono, 2007; Budiyanto, 2001) ataupersepsi terhadap kinerja layanan setelah pelanggan dilayani, yang dipilih setidaknyamemenuhi atau melebihi harapan. Ada tiga dimensi kepuasan menurut Darmadi (2000),yaitu sesuai yang diinginkan; mendapatkan apa yang diinginkan; dan kepuasanmenyeluruh, sedangkan menurut Irawan (2002) tidak puas jika penampilan kurangdengan harapan; puas jika penampilan sebanding dengan harapan, dan sangat puas jikapenampilan lebih dari apa yang diharapkan berarti pelanggan sangat puas.Pengukuran kepuasan pelanggan khusus untuk pelayanan publik di Indonesia telahdiatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Kep./25/M.PAN/2/2004, dimana terdapat 14 unsur sebagai unsur minimal yang harusada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:
1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan berkaitan dengan kemudahan tahapanpelayanan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan, semakin panjang alurpelayanan maka pelanggan sudah pasti tidak akan merasa puas;
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yangdiperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya,persyaratan pelayanan sebaiknya disampaikan secara online sehingga orang yangakan melakukan transaksi sudah menyiapkan semua persyaratan yang ada danmempercepat proses pelayanan juga;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yangmemberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya), terkadang petugas yang ditunjuk tidak ada di tempat, sehinggapelanggan harus menunggu padahal orang yang bersangkutan sedang berada dimeja yang berbeda namun di ruangan yang sama;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikanpelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yangberlaku, misalnya jangan melakukan penambahan waktu kedatangan atauterlambat membuka layanan dengan alasan belum sarapan atau ada aktivitas lain,penambahan waktu istirahat oleh petugas pelayanan akan tetapi jadwalpenutupan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
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5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan, pejabatberwenang harus selalu ada di tempat untuk memudahkan proses persetujuan,kalau ada kegiatan ke luar maka perlu ditunjuk petugas penggantinya;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yangdimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepadamasyarakat, petugas yang tidak kompeten pada bidangnya akan menghambatpelayanan karena dia akan bertanya kepada petugas lain;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalamwaktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan, janganmembicarakan hal-hal di luar konteks pelayanan karena akan menghambatpelayanan dan pelanggan lain akan menunggu lebih lama;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidakmembedakan golongan/status masyarakat yang dilayani, artinya berikanpelayanan kepada masyarakat yang sudah datang terlebih dahulu, janganmendahulukan orang lain yang dianggap kenal baik dengan petugas;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalammemberikan pelayanan secara sopan dan ramah serta saling menghargai danmenghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnyabiaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan denganbiaya yang telah ditetapkan, dan sebaiknya besarnya anggaran biaya disimpandalam papan pengumuman agar pelanggan mempersiapkan biayanya sesuaidengan aturan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yangbersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepadapenerima pelayanan, jangan biarkan pelanggan berdiri lama dalam antrian,berikan tempat duduk yang nyaman;
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unitpenyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakatmerasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang



14

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.Selanjutnya Kotler (2007) menyebutkan dua dimensi kepuasan pelanggan yaitukinerja dan harapan. Kinerja, yaitu sesuatu yang dicapai oleh para pegawai maupunpelanggan sedangkan harapan, yaitu sesuatu yang diharapkan pelanggan. Rangkuti(2006) menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan antara lain:nilai, daya saing dan persepsi pelanggan. Nilai yaitu pengkajian secara menyeluruh atasmanfaat yang bisa diperoleh pelanggan dari produk/jasa layanan yang dihasilkan; Daya

saing, yaitu produk barang/jasa yang dihasilkan harus memiliki daya saing agar dapatmenarik pelanggan dan memiliki keunikan dibandingkan dengan produk barang/jasa lainyang sejenis; Persepsi pelanggan yaitu proses dimana individu/pelanggan dalam menilai,mengartikan stimulus yang diterima oleh panca indera atas produk barang/jasa layananyang telah diberikan sehingga menjadi sebuah makna penilaian.Kepuasan layanan di perguruan tinggi dapat diukur melalui kepuasan yangdiperoleh civitas akademika, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. Kepuasancivitas akademika didefinisikan sebagai respon pengguna jasa dalam hal ini adalahmahasiswa, dosen dan tenaga pendidik terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit-unitlayanan yang ada di lingkungan kampus setelah mahasiswa, dosen dan tenaga pendidikmenerima hasil pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, agar pelayanan dapatmemuaskan civitas akademika, maka pegawai yang bertugas melayani harus memenuhiempat kriteria menurut Moenir (2006) yaitu memiliki perilaku yang sopan dan santun;kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga mampu menyampaikan sesuatu yangberkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan; mampumelihat dan menyesuaikan waktu yang tepat dalam menyampaikan infomasi; dankeramah tamahan pegawai ketika memberikan layanan atau ketika sedang berhadapanlangsung dengan mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik.Kualitas pelayanan akan sangat tergantung pada pelaksanaan system manajemenkualitas (Amin, 2017), atau dengan kata lain maka pelayanan public yang dilakukan didalam suatu lembaga tidak terlepas dari tanggung jawab manajemen (Lihat Gambar 2.2).Pengguna layanan dalam hal ini adalah mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik akanmendapatkan layanan di dalam kampus. Layanan yang diberikan oleh pihak kampusharuslah terkoordinasi dengan baik antara semua unit-unit yang ada di perguruan tinggiyang merupakan lembaga yang membantu perguruan  tinggi mencapai visi, misi yangtelah di tetapkan. Unit-unit layanan sebaiknya dilakukan evaluasi secaraberkesinambungan melalui instrument pengukuran yang diberikan kepada pelanggan,
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dan kemudian dianalisis. Hasil dari analisis respon dapat dijadikan landasan perbaikanmanajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab sehingga akan dilakukanperbaikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan dari system manajemen yanglama ke system manajemen yang baru.Evaluasi terhadap kinerja pegawai di Perguruan Tinggi melalui pemantauan danpengukuran terhadap kepuasan civitas akademika (mahasiswa, dosen dan tenagapendidik) merupakan hal yang sangat esensial, karena hasil dari evaluasi kinerja pegawaidapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan danimplementasi strategi peningkatan kepuasan layanan, baik pelayanan kepada civitasakademika itu sendiri maupun kepada masyarakat luas di luar kampus.Pada prinsipnya kepuasan pengguna layanan dapat diukur dengan berbagai macammetode. Kotler (2012) menyebutkan ada empat metode yang dapat digunakan untukmengukur kepuasan pengguna layanan, antara lain:
1. Sistem keluhan dan saran. Dengan teknik keluhan dan saran, pihak pimpinankampus memberikan hak seluas-luasnya kepada civitas akademika untukmemberikan masukan dalam bentuk saran atau pun penyampaian keluhan ataslayanan yang tidak bersesuaian (costumer oriented).

2. Survei kepuasan pelanggan. Teknik ini bisa digunakan sesekali setelah beberapatahun dilakukan pelayanan kepada civitas akademika (mahasiswa, dosendan/atau tenaga pendidik). Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner olehkepada mahasiswa, dosen dan/atau tenaga pendidik. Melalui survei tersebut,para pimpinan dan pemegang kebijakan kampus dapat mengetahui kekurangandan kelebihan pelayanan dari unit-unit layanan dalam kampus, sehinggapimpinan dapat melakukan perbaikan pada hal yang dianggap kurangmemuaskan.
3. Ghost Shopping. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari informasi secarainformal dengan cara mengobrol atau berdiskusi santai dengan civitasakademika terkait dengan layanan yang diberikan di dalam kampus, apakahsudah memuaskan atau belum memuaskan.
4. Analisa pelanggan yang hilang. Metode ini biasanya dilakukan dengan caramenghubungi para alumni yang telah lulus lamaSetiap pelanggan pasti mengharapkan layanan yang memuaskan, seperti yangdikemukakan oleh Johnson (1998) bahwa aspek atau dimensi reliability menjadi sangatpenting, namun demikian sekalipun reliability merupakan kunci pelayanan, paling tidak
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terdapat tiga aspek lainnya pada desain layanan yang terkait langsung dan prosespenyampaian layanan, yaitu service surprise, service recovery dan aspek keadilan. Haltersebut dapat direalisasikan dalam kinerja pegawai yang baik dan terpuji. Kinerjamerupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik maupun non fisik(Nawawi, 2005) atau hasil kerja yang dapat dicapai oleh  seseorang atau dari kelompokorang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidakmelanggar hukum dan sesuai dengan norma maupun etika (Prawirosentono, 2008), olehsebab itu perlu ditunjuk pegawai sesuai dengan kompetensi dan kemampuan pegawaidalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya(Cokroaminoto, 2007).Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yangsudah diterapkan. Pada umumnya, dimensi yang harus diperhatikan dalam memperbaikikualitas pelayanan menurut Gasperz (1997) antara lain: 1) Ketepatan Waktu pelayanan.Hal yang perlu diperhatikan disini adalah berkaitan waktu tunggu dan waktu proses; 2)Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan; 3)Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Terutama mereka yangberinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal; 4)Tanggung jawab, yang berkaitandengan penerimaan pesanan maupun penanganan keluhan; 5) Kelengkapan, menyangkutlingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung; 6) Kemudahan dalammendapatkan pelayanan; 7) Variasi model pelayanan berkaitan dengan inovasi untukmemberikan pola-pola baru pelayanan; 8) Pelayanan pribadi, berkaitan denganfleksibilitas, dalam dunia pendidikan biasanya layanan pribadi lebih ditekankan kepadalayanan mahasiswa yang dilakukan oleh pembimbing akademik; 9) Kenyaman dalammemperoleh pelayanan, biasanya berkaitan dengan ruangan, sarana dan prasarana, jugapenampilan dari petugas layanan;2.4 Pelayanan Prima (Service Excellence)2.4.1 Pengertian dan Konsep Pelayanan Prima
Layanan dan kepedulian kepada pelangganDalam kaitannya dalam pelayanan kepada pelanggan eksternal, semua pihak yangbergerak dalam pemberian layanan yang bersifat komersil maupun non komersil harusmenyadari, bahwa keberadaan konsumen yang setia (loyal) merupakan perndukunguntuk kesuksesan bagi perusahaan maupun organisasi lainnya. Dengan demikian, mereka
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harus menempatkan konsumen sebagai aset yang sangat berharga, karena dalamkenyataannya tidak akan ada satupun organisasi, terutama perusahaan, yang akanmampu bertahan hidup jika ditinggalkan oleh pelanggannya.Satu satu jalan untuk mempertahankan agar organisasi/perusahaan selalu didekati dandiingat pelanggan adalah dengan cara mengembangkan pola pelayanan terbaik, antaralain dengan cara seperti berikut:
1) Memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan para pelanggan dariwaktu ke waktu, untuk memudahkan mengantisipasinya.
2) Berupaya menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginan atau lebihdari yang diharapkan.
3) Memperlakukan pelanggan dengan pola pelayanan terbaik.2.4.2 Konsep Pelayanan Primaa. Kemampuan (ability)Yaitu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukanmenunjang program layanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidangkerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkanmotivasi, dan menggunakan public relations sebagai instrumen dalam membinahubungan ke dalam dan ke luar organisasi/perusahaan.b. Sikap (attitude)Yaitu perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan.c. Penampilan (appearance)Yaitu penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang mampumerefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.d. Perhatian (attention)Yaitu kepedulian penuh terhadap pelanggan baik yang berkaitan dengan perhatianakan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun atas saran dan krikitknya.e. Tindakan (action)Yaitu berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanankepada pelanggan.f. Tanggung jawab (accountability)Yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulianuntuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasanpelanggan.
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BAB III METODE SURVEI

3.1 Analisa IPA (Importance Performance Analysis)

Importance-Performance Analysis (IPA) dilakukan untuk mengetahui bagaimanarespon pengguna layanan terhadap kinerja unit layanan di Kementerian Kesehatandengan cara deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis responkonsumen terhadap kinerja unit pelayanan di Kementerian Kesehatan adalah IPA.Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan (editing)data terhadap kuesioner.Tingkat kepentingan adalah seberapa penting suatu atribut kinerja bagi penggunalayanan. Dalam menjelaskan tingkat kepentingan, digunakan skala Likert yang disebut
summated-ratings scale. Data yang diperoleh berguna untuk mengetahui tingkatkepentingan secara nyata dari atribut kinerja. Pertanyaan yang diberikan adalahpertanyaan tertutup. Responden diminta untuk memilih jawaban dari pilihan yang ada.Pilihan dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah yang diberi angka 1 (sangattidak penting) sampai paling tinggi yang diberi angka 4 (sangat penting). Skor tingkatkepentingan dapat dilihat pada Tabel 3.1.Tabel 3.1. Skor tingkat kepentinganPilihan Jawaban Skor (Nilai)Sangat Tidak penting 1Tidak penting 2Penting 3Sangat penting 4Tingkat pelaksanaan adalah bagaimana kinerja yang telah diberikan unit layanan diKementerian Kesehatan terhadap harapan pelanggannya. Sama halnya denganmenjelaskan tingkat kepentingan, dalam menjelaskan tingkat kinerja pelaksanaan jugadigunakan pilihan jawaban dengan skala Linkert. Pilihan dibuat berjenjang dimulai dariintensitas paling rendah yang diberi angka 1 (sangat tidak puas) sampai paling tinggi yangdiberi angka 4 (sangat puas). Skor tingkat pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 3.2.Tabel 3.2. Skor Tingkat KepuasanPilihan Jawaban Skor (Nilai)Sangat Tidak Puas 1Tidak Puas 2Puas 3Sangat Puas 4
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Secara matematik, rumus yang digunakan untuk mendapatkan jumlah skor setiapatribut kinerja adalah : = ( )
Dimana : Ns = skor yang diberikan responden terhadap masing-masing atributNj = jumlah jawaban responden dari setiap atributNi = nilai masing-masing responden dari setiap atributUntuk menentukan rentang skor responden pada penelitian ini dibuat skala numerikdengan rumus berikut: = ( − )
Dimana : Rs = rentang skalam =  skor tertinggin  = skor terendahb = jumlah kelas (dalam penelitian ini digunakan lima kategori sebagaikelas)Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, maka akandihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan darikinerja unit layanan di Kementerian Kesehatan.Selanjutnya skor penilaian kinerja unit layanan di Kementerian Kesehatan dan skorpenilaian kepentingan responden diratakan dan diformulasikan ke dalam Matriks IPA.Masing-masing atribut diposisikan dalam sebuah diagram, dimana skor rataan penilaianterhadap tingkat kinerja atau nilai indeks tingkat kinerja (Ẋ) menunjukkan posisi suatuatribut pada sumbu X.Sementara posisi atribut pada sumbu Y ditunjukkan oleh nilai indeks tingkat kepentinganatau skor rataan tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut ẎẊ = ∑

Ẏ = ∑Dimana : Ẋ = Nilai indeks tingkat kinerja
Ẏ = Nilai indeks tingkat kepentingan konsumenn = Jumlah respondenMatriks IPA yang digunakan adalah suatu bagan yang dibagi menjadi empat kuadran yangdibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X,Y). Matriks IPAdapat dilihat pada Gambar 2.
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Ẍ = ∑Ẋ
Ẏ = ∑ẎDimana : Ẍ = Nilai rataan indeks tingkat kinerja

Ẏ = Nilai rataan indeks tingkat kepentingan seluruh faktor yangmempengaruhi kepuasan konsumenK = Banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasankonsumenHarapan
Ẏ

Ẏ0 Ẋ ẌGambar 3.1. Matriks IPA (Rangkuti, 2006)Matriks IPA terdiri dari empat kuadran, yaitu kuadran pertama terletak di sebelah kiriatas, kuadran kedua di sebelah kanan atas, kuadran ketiga di sebelah kiri bawah dankuadran keempat di sebelah kanan bawah. kuadran ketiga di sebelah kiri bawah dankuadran keempat di sebelah kanan bawah. Strategi yang dapat dilakukan berkenaandengan posisi masing- masing peubah pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskansebagai berikut :1. Kuadran I (Strategi Primary Area to Improve)Kuadran ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggappenting oleh pelanggan, tetapi pada kenyataannya faktor- faktor ini belumsesuai seperti yang diharapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangatrendah). Peubah-peubah yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan.Caranya adalah Kementerian Kesehatan melakukan perbaikan secara terus-menerus, sehingga kinerja peubah yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.2. Kuadran II (Strategi Primary Area to Maintain)Kuadran ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggappenting dan sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pelanggan, sehinggatingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Peubah- peubah yang termasuk dalam

Kuadran I

Prioritas Utama

Kuadran II

Pertahankan Prestasi

Kuadran III

Prioritas Rendah

Kuadran IV

Berlebihan
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kudran ini harus tetap dipertahankan, karena semua peubah ini menjadikanproduk/jasa tersebut unggul di mata pelanggan.3. Kuadran III (Secondary Area to Improve)Kuadran ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggapkurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerja tidak terlaluistimewa. Peningkatan peubah-peubah yang termasuk ke dalam kuadran inidapat dipertimbangkan kembali, karena pengaruhnya terhadap manfaat yangdirasakan oleh pelanggan sangat kecil.4. Kuadran IV (Potential Advantages)Kuadran ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggapkurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Peubah-peubah yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaandapat menghemat biaya.
3.2 Pengukuran Service Excellence5 dimensi SERVQUAL menurut Parasuraman (1990) sebagai berikut:

1) Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalammenunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuansarana dan prasarana fisik perusahaan  dan  keadaan  lingkungan  sekitarnyaadalah  bukti nyata  dari  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemberi jasa. Ini meliputifasilitas fisik (gedung, gudang, dan lainnya), teknologi (peralatan danperlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan pegawainya. Secara singkatdapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materikomunikasi.
2) Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikanpelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuaidengan harapan pelanggan berarti kinerja  yang  tepat  waktu,  pelayanan  tanpakesalahan,  sikap simpatik  dan  dengan  akurasi  tinggi.  Secara singkat dapatdiartikan sebagai kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secaraakurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya.
3) Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu danmemberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, denganpenyampaian informasi yang jelas.
4) Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dankemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya
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pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari komponen: komunikasi(Communication), kredibilitas (Credibility), keamanan (Security), kompetensi(Competence), dan sopan santun (Courtesy). Secara singkat dapat diartikan sebagaipengetahuan dan keramahtamahan personil dan kemampuan personil untuk dapatdipercaya dan diyakini.
5) Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual ataupribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginankonsumen di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian danpengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik,serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Secara singkatdapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui dan mengerti kebutuhanpelanggan secara individual.Menurut Parasuraman, dkk (1990), Reliability secara konsisten merupakandimensi paling kritis, kemudian tingkat ke-2 assurance, ke-3 oleh tangibles(terutama oleh perusahaan perbankan), ke-4 oleh responsiveness, dan kadarkepentingan yang paling rendah adalah empathy.

3.3 Unsur Indeks Kepuasan MasyarakatBerdasarkan KEPMENPAN Nomor  25 Tahun  2004  Tentang Pedoman UmumPenyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah, prinsippelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan“reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indekskepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepadamasyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukanuntuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yangmemberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu  kesungguhan  petugas dalam memberikanpelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu  kejelasan wewenang dan tanggung jawabpetugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.f. Kemampuan petuga pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampila yang dimiliki
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petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktuyang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidakmembedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta salingmenghargai dan menghormati.j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnyabiaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan denganbiaya yang telah ditetapkan.l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih,rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerimapelayanan.n. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unitpenyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakatmerasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yangdiakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
3.4 Pengolahan DataMetode pengolahan dataNilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-ratatertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasanmasyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memilikipenimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:− = ℎℎ = 14 = 0,0,17Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-ratatertimbang. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 –100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, denganrumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda- beda, maka setiap
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unit pelayanan dimungkinkan untuk:a. Menambah unsur yang dianggap relevan.b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur yang dominandalam unit pelayanan dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.Tabel 3.3Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan danKinerja Unit PelayananNILAIPERSEPSI NILAIINTERVALIKM
NILAIINTERVALKONVERSI IKM

MUTUPELAYANAN KINERJA UNITPELAYANAN
1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik

c. Perangkat Pengolahani. Pengolahan dengan komputer
Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan programkomputer/sistem data base.ii. Pengolahan secara manual1. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulirmulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14).2. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanandan nilai indeks unit.3. Pelayanan adalah sebagai berikut:a. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuaidengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untukmendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang perunsur pelayanan,jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.b. Nilai indeks pelayanan
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Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan,dengan caramenjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.4. Pengujian Kualitas DataData pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masingkuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yangdihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhirdan pekerjaan utama.
3.5 Laporan Hasil Penyusunan IndeksHasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayananinstansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:3.5.1 Indeks per unsur pelayananBerdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiapunit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkannilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilairata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu0,071.3.5.2 Prioritas peningkatan kualitas pelayananDalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilaipaling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetapdipertahankan.
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Gambar 3.2 Penilaian Survei dan Audit
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3.6 METODOLOGI SURVEI3.6.1 Penghitungan SampelPenghitungan Sampel menggunakan Rumus Solvin: n = N/(1 + Ne^2)n = Number of Sample (jumlahsampel)N = Total Population (jumlah seluruh anggota populasi)E = Error tolerance (toleransi terjadiya halat; tarafsignifikasi)
Error tolerance yang digunakan 5% dan 10%. Error tolerance 5% digunakan padapopulasi yang jumlahnya relatif stabil. Error tolerance 10% digunakan pada populasiyang jumlahnya tidak dapat diprediksi secara tepat.3.6.2 Pelaksanaan SurveiSurvei Kepuasan Pelayanan dilingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalammengumpulkan data primer melalui pembagian kuesioner (dalam bentuk online; Googleform) kepada responden yang terdiri dari Civitas akademika (Dosen, Karyawan danMahasiswa), dan yang terkait Lembaga maupun Uint yang terdapat dilingkungan UINSulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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Lampiran I
KUESIONER KEPUASAN PENELITI TERHADAP LAYANAN LP2M UIN SULTHAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Assalamu’alaikum wr. wb.Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akademik UIN STS jambi, kamiLembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengadakan survei mengenaiTingkat Kepuasan Peneliti. Berkaitan dengan hal itu maka kami mohon terhadap Penelitiuntuk mengisi dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Masukan dan informasi yangjujur, benar dan akurat sangat diharapkan, agar informasi yang akan disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi peningkatan kualitas UIN STSJambi. Data yang Bapak/Ibu/Saudara sampaikan melalui kuesioner ini akan dijagakerahasiannya. Atas perhatian dan kerjasama kami menghaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum wr. wb.

IDENTITAS RESPONDENNamaFakultas ::Jenis Kelamin : Laki/Perempuan (pilih salah satu)
No. ASPE Tingkat Kepuasan (%)SangatBaik Baik Cukup KurangBaik
1 2 3 4 5 6

Keandalan (reliability)1 LP2M memberikan  layanan sesuai denganstandar  yang sudah ditetapkan2 Staff LP2M melayani informasi penelitiandengan benar sejak pertama kali3 Staff LP2M menyediakan pelayanan tepatwaktu sesuai dengan waktu yang telahdijanjikan4 Staff LP2M menyelesaikan masalah penelitidengan sungguh sungguh dan ikhlas5 Staff LP2M bebas dari kesalah pencatatan(termasuk hasil penilaian proposal)6 Revieu proposal dilakukan oleh ahli terkaitdan sesuai standar
Daya Tanggap (responsiveness)1 Staf LP2M  siap memberikan layanan ketikadibutuhkan2 Staf LP2M siap menjawab pertanyaan dosenterkait penelitian
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3 Pimpinan/Staf LP2M segera mengambiltindakan untuk setiap permasalah yangterjadi dalam mengelola penelitian4 Pimpinan/Staf LP2M siap mengatasikesulitan dosen dalam penelitian5 Pimpinan/Staf LP2M melakukanpendampingan/ bimbingan proposal danpelaporan penelitian
Kepastian (assurance)1 LP2M  jujur dan dapat dipercaya dalammengelola penelitian2 Kontrak kerja penilitian dipatuhi secarakonsisten3 Staff LP2M bersikap ramah, sopan, dan sigapdalam melayani peneliti4 Staf LP2M menyampaikan informasi terkaitpenelitian dalam bahasa yang dapatdifahami peneliti5 Staff/pimpinan LP2M memiliki kompetensidalam mengelola bantuan penelitian6 Peneliti merasa aman dan terbebas daririsiko dalam melaksanakan penelitianmelalui LP2M

Empati (empathy)1 Pimpinan /staf LP2M mudah ditemui2 LP2M mudah diakses baik lansung maupunmelalui media daring (online)3 Hasil review penelitian dan nilai proposalpenelitian dapat diakses oleh peneliti4 LP2M memiliki reviewer proposal yangmemberikan perhatian terhadap peneliti,memberikan saran dan pandangan terkaitpenelitian5 Pimpinan/Staf LP2M mendampingi penelitidalam hal publikasi hasil penelitian
Bukti langsung (Tangible)1 LP2M memiliki fasilitas yang modern(khususnya untuk persentasi proposal,laporan penelitian, dan sistem submitproposal dan hasil penelitian2 Pimpinan/Staf LP2M berpenampilanmenarik dan rapi3 LP2M memiliki ruangan yang nyaman dalamproses pelayanan dan presentasi4 LP2M memilik buku pedoman dan juknispenelitian5 LP2M memiliki fasilitas akses internet yangcepat

Jumlah
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KUESIONER KEPUASAN PENGABDIAN (KUKERTA) TERHADAP PELAYANAN LP2M
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Assalamu’alaikum wr. wb.Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akademik UIN STS jambi, kamiLembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengadakan survei mengenaiTingkat Kepuasan Mahasiswa yang telah melaksanakan Kukerta. Berkaitan dengan hal itumaka kami mohon terhadap pengabdi untuk mengisi dan menjawab pertanyaan dalamkuesioner. Masukan dan informasi yang jujur, benar dan akurat sangat diharapkan, agarinformasi yang akan disajikan benar- benar dapat dipertanggungjawabkan dan bergunabagi peningkatan kualitas UIN STS Jambi. Data yang Bapak/Ibu/Saudara sampaikanmelalui kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya. Atas perhatian dan kerjasama kamimenghaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum wr. wb.

IDENTITAS RESPONDENNamaFakultasProdiSemester
::::Jenis Kelamin : Laki/Perempuan (pilih salah satu)

No. ASPE Tingkat Kepuasan Peneliti (%)SangatBaik Baik Cukup KurangBaik
1 2 3 4 5 6

Keandalan (reliability)1 LP2M memberikan  layanan sesuaidengan standar  yang sudahditetapkan2 Staff LP2M melayani informasipengabdian masyarakat (PkM)dengan benar sejak pertama kali3 Staff LP2M menyediakan pelayanantepat waktu sesuai dengan waktuyang telah dijanjikan4 Staff LP2M menyelesaikan masalahpeneliti dengan sungguh sungguhdan ikhlas5 Staff LP2M bebas dari kesalahpencatatan (termasuk hasilpenilaian proposal)6 Staff LP2M bebas dari kesalahanpencatatan
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Daya Tanggap (responsiveness)1 Staf LP2M  siap memberikanlayanan ketika dibutuhkan2 Staf LP2M siap menjawabpertanyaan dosen terkait PKM3 Pimpinan/Staf LP2M segeramengambil tindakan untuk setiappermasalah yang terjadi dalammengelola PKM4 Pimpinan/Staf LP2M siapmengatasi kesulitan dosen dalamPKM5 Pimpinan/Staf LP2M melakukanpendampingan/bimbingan proposaldan pelaporan PKM
Kepastian (assurance)1 LP2M  jujur dan dapat dipercayadalam mengelola PKM2 Staff LP2M bersikap ramah, sopan,dan sigap dalam melayani pengabdi3 Staf LP2M menyampaikan informasiterkait pengabdian dalam bahasayang dapat difahami peneliti4 Staff/pimpinan LP2M memilikikompetensi dalam mengelola PKM5 Peneliti merasa aman dan terbebasdari risiko dalam melaksanakanPKM

Empati (empathy)1 Pimpinan /staf LP2M mudahditemui2 LP2M mudah diakses baik lansungmaupun melalui media daring(online)3 Lokasi PkM mudah dijangkau4 Pimpinan/Staf LP2M memahamikebutuhan / keinginan pengabdidalam melaksanakan PkM5 Biaya PkM terjangkau olehpengabdi
Bukti langsung (Tangible)1 LP2M memiliki fasilitas yangmemadai dan modern dalammenfasilitasi PkM2 Pimpinan/Staf LP2Mberpenampilan menarik dan rapi3 LP2M memiliki ruangan yangnyaman dalam proses pelayananPkM
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4 LP2M memilik buku pedoman danjuknis PkM5 LP2M memiliki fasilitas aksesinternet yang cepat  untukmendukung PkM6
Jumlah
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KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN UIN SULTHAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Assalamu’alaikum wr. wb.Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akademik UIN STS jambi, kamiLembaga Penjaminan Mutu mengadakan survei mengenai Tingkat Kepuasan Mahasiswa.Berkaitan dengan hal itu maka kami mohon terhadap Mahasiswa untuk mengisi danmenjawab pertanyaan dalam kuesioner. Masukan dan informasi yang jujur, benar danakurat sangat diharapkan, agar informasi yang akan disajikan benar- benar dapatdipertanggungjawabkan dan berguna bagi peningkatan kualitas UIN STS Jambi. Data yangBapak/Ibu/Saudara sampaikan melalui kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya. Atasperhatian dan kerjasama kami menghaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum wr. wb.

IDENTITAS RESPONDENNamaFakultasProdiSemester
::::Jenis Kelamin : Laki/Perempuan (pilih salah satu)

No. ASPE Tingkat Kepuasan Peneliti (%)SangatBaik Baik Cukup Kurang
1 2 3 4 5 6

Keandalan (reliability)1 UIN STS JAMBI  memberikanlayanan sesuai dengan standar yangtelah ditetapkan.3 Dosen memberikan layananakademik (eks. Mengajar) sesuaidengan jadwal yang ditentukan4 Dosen dan karyawan bebas darikesalahan pencatatan terhadapprestasi mahasiswa5 Dosen memberikan layananbimbingan akademik bagimahasiswa yang bermasalah6 Dosen patuh terhadap class rule ataukontrak belajar.
Daya Tanggap (responsiveness)1 Karyawan atau dosen siapmemberikan layanan akademikterhadap mahasiswa ketikadibutuhkan
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2 Karyawan/dosen siap menjawabpertanyaan mahasiswa  terhadappersoalan akademik3 Karyawan / dosen memberikaninformasi yang benar4 Karyawan/dosen memberikanlayanan akademik secara cepat danbenar.5 Dosen membantu mahasiswa keluardari kesulitan terkait denganaktivitas pembelajaran
Kepastian (assurance)1 Karyawan / dosen memilikiketerampilan/kompetensimengenai layanan akademik yangdiberikan2 Layanan akademik yang diberikanakurat sesuai dengan sumber /rujukan yang ada3 Karyawan / dosen ramah dan sopandalam memberikanlayanan/mengajar mahasiwa4 UIN STS Jambi /Prodi terakreditasiBAN PT5 Mahasiswa merasa aman daritindakan diskriminasi, pelecehan,dan subjektivitas dosen/karyawan6 Mahasiswa merasa aman dalammenggunakan fasilitas kampus7 UIN STS Jambi/Prodi memilikikurikulum yang jelas8 Proses pembelajaran/perkuliahanberlansung dua arah dandisampaikan dalam bahasa yangmudah difahami mahasiswa9 Dosen /karyawan bersediamendengarkan complain danmasukan dari mahasiswa

Empati (empathy)1 Fasilitas UIN STS Jambi mudahdijangkau oleh mahasiswa2 Karyawan dan dosen mudahditemui pada saat dibutuhkan3 Adanya system informasi/saranakomunikasi pada UIN STS Jambiuntuk memudahkan kontak dengankaryawan/dosen yang dibutuhkan4 Dosen mampu menyampaian materisecara bervariasi sesuai dengan
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kemampuan dan tingkat kecerdasanmahasiswa.5 Dosen membimbing mahasiswayang memiliki tingkat kecerdasanrendah..6 UIN STS Jambi menerapkan UKTyang terjangkau
Bukti langsung (Tangible)1 UIN STS JAMBI memiliki ruangkelas yang nyaman dan modernuntuk belajar2 UIN STS JAMBI memiliki fasilitaslaboratorium penunjang belajar3 UIN STS JAMBI memilikiperpustakaan yang memadai4 UIN STS JAMBI  dilengkapi denganfasilitas system informasimanajemen  untuk mendukunglayanan administrasi akademik5 UIN STS JAMBI memiliki sumberdan media belajar yang memada6 UIN STS JAMBI memiliki aula pusatkegiatan mahasiswa7 Penampilan dosen/karyawan rapidan menarik

Jumlah



38

KUESIONER KEPUASAN KARYAWAN TERHADAP PELAYANAN UIN SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

Assalamu’alaikum wr. wb.Kepada Bapak/Ibu Karyawan yang terhormat,Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akademik UIN STS jambi, kamiLembaga Penjaminan Mutu mengadakan survei mengenai Tingkat Kepuasan Karyawanmeliputi  semua pagawai negeri dan hononer di lingkungan uin sts jambi (diluar dosen).Berkaitan dengan hal itu maka kami mohon terhadap Karyawan untuk mengisi danmenjawab pertanyaan dalam kuesioner. Masukan dan informasi yang jujur, benar danakurat sangat diharapkan, agar informasi yang akan disajikan benar- benar dapatdipertanggungjawabkan dan berguna bagi peningkatan kualitas UIN STS Jambi. Data yangBapak/Ibu/Saudara sampaikan melalui kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya. Atasperhatian dan kerjasama kami menghaturkan banyak terima kasih
Wassalamu’alikum wr. wb.

IDENTITAS RESPONDENNama :Jenis Kelamin : Laki/Perempuan (pilih salah satu)
No. ASPE Tingkat Kepuasan Peneliti (%)SangatBaik Baik Cukup Kurang
1 2 3 4 5 6

Keandalan (reliability)1 Kesesuaian layanan denganprosedur yang sudah ditetapkan2 Kebenaran layanan sejak pertamakali3 Keakuratan pencatatan datakaryawan4 Konsistensi penegakan aturan/kodeetik5 Konsistensi penilaian kinerja denganpedoman
Daya Tanggap (responsiveness)1 Kesiapan layanan administrasiketika dibutuhkan2 Kesiapan menjawab pertanyaankaryawan3 Kesigapan merespon permasalahankaryawan
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4 Kecepatan membagikan informasiterkini terkait karyawan.5 Kesigapan dalam menanganikomplain karyawan
Kepastian (assurance)1 Keramahan/kesopanan dalamlayanan2 Kompetensi pegawai yangmenangani karyawan3 Legalitas dan kredibelitas Kampus4 Kepastian pembayarangaji/tunjangan/honor5 Kepastian karir6 Kesesuaian gaji/tunjangan7 Keamanan dari tindakandiskriminasi, pelecehan, nepotisme,dll8 Jaminan keselamatan dankesehatan kerja

Empati (empathy)1 Kemudahan menemuipimpinan/pejabat2 Kemudahan mengakses fasilitaskampus3 Peningkatan mutu dan karirkaryawan4 Penanganan masalah-masalahkaryawan5 Penghargaan karyawan (insentif,lembur, dll)6 Pelayanan kesejahteraan karyawan(asuransi, rekreasi, fasilitas, dll)
Bukti langsung (Tangible)1 Ketersediaan ruang kerja yangnyaman dan modern2 Ketersediaan area hotspot (wifi)3 Ketersediaan fasilitas ibadah4 Ketersediaan kantin yang sehat5 Ketersediaan angkutan karyawan6 Ketersediaan fasilitas Toilet7 Ketersediaan klinik kesehatan8 Penampilan pegawai yang melayani

Jumlah
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KUESIONER KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN UIN SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

Assalamu’alaikum wr. wb.Kepada Bapak/Ibu Dosen yang terhormat,Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akademik UIN STS jambi, kamiLembaga Penjaminan Mutu mengadakan survei mengenai Tingkat Kepuasan Dosen.Berkaitan dengan hal itu maka kami mohon terhadap Dosen untuk mengisi danmenjawab pertanyaan dalam kuesioner. Masukan dan informasi yang jujur, benar danakurat sangat diharapkan, agar informasi yang akan disajikan benar- benar dapatdipertanggungjawabkan dan berguna bagi peningkatan kualitas UIN STS Jambi. Data yangBapak/Ibu/Saudara sampaikan melalui kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya. Atasperhatian dan kerjasama kami menghaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum wr. wb.

IDENTITAS RESPONDENNamaFakultas ::Jenis Kelamin : Laki/Perempuan (pilih salah satu)
No. ASPE Tingkat Kepuasan Peneliti (%)SangatBaik Baik Cukup Kurang
1 2 3 4 5 6

Keandalan (reliability)1 Kesesuaian layanan denganprosedur yang sudah ditetapkan2 Ketepatan layanan sejak pertamakali3 Keakuratan pencatatan data dosen4 Konsistensi penegakan aturan/kodeetik5 Objektivitas penilaian kinerja
Daya Tanggap (responsiveness)1 Kesiapan layanan administrasiketika dibutuhka2 Kesiapan menjawab pertanyaandosen terkait informasi akademik,peraturan, dll3 Kesigapan merespon permasalahandosen4 Kecepatan membagikan informasiterkini terkait dosen5 Kesigapan dalam menanganikomplain dosen
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Kepastian (assurance)1 Kompetensi karyawan yangmelayani dosen2 Keakuratan layanan dan informasiakademik3 Keramahan/kesopanan dalamlayanan4 Legalitas dan kredibelitas Kampus5 Keamanan dari tindakandiskriminasi, pelecehan, nepotisme,dll6 Jaminan keselamatan dankesehatan kerja7 Kebebasan mimbar akademik danotonomi keilmuan8 Kepastian pembayarangaji/tunjangan
Empati (empathy)1 Kemudahan menemuipimpinan/pejabat2 Kemudahan menggunakan fasilitaskampus3 Pendampingan laporan dosen (LKD,LKH, dll)4 Pendampingan pengurusankepangkatan5 Pelayanan kesejahteraan dosen6 Penghargaan terhadap dosen7 Afirmasi permasalahan dosen8 Bantuan beasiswa studi lanjut

Bukti langsung (Tangible)1 Ketersediaan ruang kuliah standar2 Ketersediaan perpustakaan yangmemadai3 Kenyamanan ruang dosen4 Ketersediaan laboratorium5 Prasarana pendukung  (mesjid,klinik, parkir, toilet, jalan, dll)6 Ketersediaan akses internet(hotspot)7 Ketersediaan media informasidaring (online) (WA, Web, dll)8 Ketersediaan aplikasi LKD,litabdimas, siakad dll9 Ketersediaan bukupedoman/panduan10 Penampilan karyawan/staf
Jumlah
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KUESIONER KEPUASAN MITRA KERJASAMA TERHADAP PELAYANAN UIN SULTHAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Assalamu’alaikum wr. wb.Kepada Bapak/Ibu yang terhormat,Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan akademik UIN STS jambi, kamiLembaga Penjaminan Mutu mengadakan survei mengenai Tingkat Kepuasan MitraKerjasama. Berkaitan dengan hal itu maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisidan menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Masukan dan informasi yang jujur, benardan akurat sangat diharapkan, agar informasi yang akan disajikan benar- benar dapatdipertanggungjawabkan dan berguna bagi peningkatan kualitas UIN STS Jambi. Data yangBapak/Ibu/Saudara sampaikan melalui kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya. Atasperhatian dan kerjasama kami menghaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum wr. wb.

IDENTITAS RESPONDENNamaFakultas ::Jenis Kelamin : Laki/Perempuan (pilih salah satu)
No. ASPE Tingkat Kepuasan Peneliti (%)SangatBaik Baik Cukup Kurang
1 2 3 4 5 6

Keandalan (reliability)1 Kesesuaian layanan denganprosedur dan mekanismekerjasama2 Ketepatan layanan sejak pertamakali3 Keakuratan pencatatan data mitra4 Konsistensi terhadap kesepakatankerjasama5 Relevansi unit-unit yang terlibatdalam kerjasama
Daya Tanggap (responsiveness)1 Kesiapan layanan administrasiketika dibutuhkan2 Kesiapan menjawab pertanyaanmitra3 Kesigapan merespon permintaanmitra4 Kecepatan membagikan informasiterkait kerjasama
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5 Kesigapan dalam menanganikomplain mitra
Kepastian (assurance)1 Kompetensi karyawan yangmengelola kerjasama2 Keakuratan layanan dan informasikerjasama3 Keramahan/kesopanan dalamlayanan4 Legalitas dan kredibelitasLembaga (UIN STS)5 Keamanan dan keselamatan dalamproses kerjasama6 Kejelasan tindak lanjut danmanfaat kerjasama

Empati (empathy)1 Kemudahan berkomunikasidengan pengelola kerjasama2 Kemudahan menggunakanfasilitas Kampus3 Kemudahan akses informasiterkait kerjasama4 Pemahaman terhadap kebutuhanmitra
Bukti langsung (Tangible)1 Ketersediaan kantor kerjasamayang modern2 Ketersediaan dokumen MoU danMoA3 Ketersediaan panduan kerjasama4 Ketersediaan fasilitas pendukungtindak lanjut kerjasama5 Penampilan pegawai yangmengelola kerjasama

Jumlah


