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A. Pendahuluan 

 Pelayanan publik kepada mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari sampai saat ini telah berjalan dengan lancar, akan tetapi masih belum sepenuhnya 

memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pengguna jasa khususnya para mahasiswa. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data pendukung Akreditasi Program Studi, dan evaluasi 

perbaikan layanan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, maka diperlukan 

pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Evaluasi kepuasan mahasiswa sebagai 

pengguna jasa layanan program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa, 

adalah Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan program studi akuntansi, sebagai 

tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa. 

B. Maksud dan Tujuan 

 Survei Kepuasan Mahasiswa dilaksanakan secara berkala yaitu setiap tahun sekali 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan program studi yang 

terdiri dari: 1) keandalan, 2) daya tanggap, 3) kepastian, 4) empati, dan 5) tangible pada 

pelayanan program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 

sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

pada mahasiswa selanjutnya. 

C. Sasaran 

 Sebagai sasaran survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kepada mahasiswa 

adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari pada tahun 2020. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 30% 

dari jumlah total mahasiswa (student body) yang aktif atau sebanyak 385 orang mahasiswa. 

D. Waktu dan Tempat 

1. Waktu, Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Mahasiswa dilakukan pada 

bulan Oktober 2020. 

2. Tempat, Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Mahasiswa dilaksanakan 

pada  program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

E.  Metode Survei dan Pengolahan Data 

(1) Instrumen yang dipergunakan berupa kuesioner online. Guna memenuhi validitas 

isi dan bobot instrumen, awalnya dilakukan telaah mendalam tentang aspek-

aspek perguruan tinggi yang berhubungan dengan pelayanan akademik kepada 

mahasiswa. Selanjutnya, dari setiap aspek diuraikan lagi sub aspek apa saja 

yang dapat dijadikan indikator survey tingkat kepuasan mahasiswa. Dalam 

proses pembuatan dan penyiapan kuesioner online survei kepuasan mahasiswa, 

Badan Penjaminan Mutu bekerja selama lebih kurang 3 minggu di bulan Oktober 
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tahun 2020 dan menghasilkan instrumen kepuasan mahasiswa sebanyak 5 (lima) 

aspek yang tersebar dalam 5 butir indikator kepuasan, yaitu terhadap: 1) 

keandalan, 2) daya tanggap, 3) kepastian, 4) empati, dan 5) tangible. 

(2) Kuesioner dimaksud digunakan setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha dengan signifikansi 5%. Metode 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

(3) Kesahihan (validitas) instrumen diujicobakan kepada 50 orang mahasiswa yang 

mewakili program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari. 

(4) Hasil akhir pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan semua item 

kuesioner sebanyak 5 butir dinyatakan valid untuk digunakan. 

(5) Hasil survei kepuasan mahasiswa dihitung berdasarkan jumlah jawaban 

mahasiswa terhadap alternatif pilihan jawaban yaitu nilai 1 = kurang 2 = cukup, 

nilai 3 = baik, dan nilai 4 = sangat baik. Selanjutnya nilai jawaban tersebut 

diakumulasi untuk setiap jenis butir pernyataan pada setiap jenis layanan yang 

disurvei, dan setelah itu nilai akumulasi tersebut dihitung dalam bentuk 

persentase pada setiap butir pernyataan dan jenis layanan yang ada. Nilai 

persentase tersebut kemudian diasumsikan sebagai tingkat kepuasan 

mahasiswa. 

F. Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa 

 Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa yang terdiri dari layanan: 5 

butir indikator kepuasan, yaitu terhadap: 1) keandalan, 2) daya tanggap, 3) kepastian, 4) 

empati, dan 5) tangible yang dilaksanakan pada setiap akhir semester berjalan. Berikut 

hasil survei kepuasan mahasiswa program studi akuntansi untuk tahun 2020. Dari 

mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari berasal dari program 

studi akuntansi diambil sampel sebagai responden sejumlah 385 mahasiswa.  
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HASIL SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

A. PROFIL RESPONDEN 

Data Semester 

 Berikut ini data tentang Semester responden berdasarkan jawaban survei yang dikirim 
dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Data Semester 

 Berdasarkan data responden dari Semester menunjukkan bahwa dari 385 responden 
yang memberikan jawaban bahwa sebanyak 41,6% responden berasal dari semester Delapan 
(8), sebanyak 20,3% responden berasal dari semester Enam (6), sebanyak 14% responden 
berasal dari semester Empat (4), sebanyak 12,2% responden berasal dari semester Dua (2), 
sebanyak 7,5% responden berasal dari semester Satu (1), dan masing-masing sebanyak 1,8% 
responden berasal dari semester Tiga (3) dan semester Lima (5).  
 
 

B. PENILAIAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

Tujuan survei ini adalah untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. Hasil dari 

survei ini akan digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas layanan pada proses 

pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. Adapun hasil survei 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut.  

 

a. Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan 

pelayanan (Keandalan) 

Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi 

Akuntansi pada aspek keandalan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 



SURVEI KEPUASAN MAHASISWA PRODI AKUNTANSI  

TAHUN 2020 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelayanan Pada Aspek Keandalan 

Berdasarkan penilaian kepuasan responden terhadap pelayan program studi 

pada aspek keandalan menunjukkan bahwa sebanyak 82,1% responden memberikan 

persepsi sangat baik, sebanyak 17,1% responden memberikan persepsi baik, dan 

sebanyak 0,3% responden memberikan persepsi cukup.  

 

b. Kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu 

mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat (Daya Tanggap) 

Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi 

Akuntansi pada aspek daya tanggap dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pelayanan Pada Aspek Daya Tanggap 

Berdasarkan penilaian kepuasan responden terhadap pelayan program studi 

pada aspek daya tanggap menunjukkan bahwa sebanyak 79% responden 

memberikan persepsi sangat baik, sebanyak 20% responden memberikan persepsi 

baik, sebanyak 0,5% responden memberikan persepsi cukup, dan sebanyak 0,5% 

responden memberikan persepsi kurang. 
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c. Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi 

keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai 

dengan ketentuan (Kepastian) 

 Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi 

Akuntansi pada aspek kepastian dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pelayanan Pada Aspek Kepastian 

Berdasarkan penilaian kepuasan responden terhadap pelayan program studi 

pada aspek daya tanggap menunjukkan bahwa sebanyak 78,2% responden 

memberikan persepsi sangat baik, sebanyak 20% responden memberikan persepsi 

baik, sebanyak 1,3% responden memberikan persepsi cukup, dan sebanyak 0,5% 

responden memberikan persepsi kurang.  

 

d. Kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk 

memberi perhatian kepada mahasiswa (Empati) 

 Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi 

Akuntansi pada aspek empati dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pelayanan Pada Aspek Empati 
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Berdasarkan penilaian kepuasan responden terhadap pelayan program studi 

pada aspek empati menunjukkan bahwa sebanyak 81,3% responden memberikan 

persepsi sangat baik, sebanyak 16,9% responden memberikan persepsi baik, 

sebanyak 1,3% responden memberikan persepsi cukup, dan sebanyak 0,5% 

responden memberikan persepsi kurang.  

 

e. Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan 

prasarana (Tangible) 

 Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi 

Akuntansi pada aspek tangible dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pelayanan Pada Aspek Tangible 

Berdasarkan penilaian kepuasan responden terhadap pelayan program studi 

pada aspek empati menunjukkan bahwa sebanyak 77,4% responden memberikan 

persepsi sangat baik, sebanyak 20,8% responden memberikan persepsi baik, 

sebanyak 1% responden memberikan persepsi cukup, dan sebanyak 0,8% responden 

memberikan persepsi kurang. 

 

f. Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan: 

Pelayanan Program Studi Akuntansi di Sekolah Ilmu Ekonomi Enam Enam 
Kendari perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pelayanan kepada mahasiswa, 
program studi akuntansi dapat menambah kinerja pelayanan dalam mempercepat 
pelayanan kepada mahasiswa. Dari hasil survei pelayanan di program studi akuntansi 
ada beberapa saran perbaikan yang diberikan oleh mahasiswa diantaranya sebagai 
berikut.  

 
Tabel 1. Saran pada Pelayanan Program Studi Akuntansi 

Sangat baik 

Pelayanan sangat baik 

Lebih ditingkatkan lagi 

Lebih baik lagi 

Terimakasih telah direkomendasikan oleh prodi akuntansi 

Semoga lebih baik lagi 

Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dari tahun sekarang. 

sangat. baik 

Terimakasih telah di rekomendasikan oleh prodi akuntansi 
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bnyk byk trimakasih untuk dosen dan staf lainnya cara mendidik mahasiswa distie 

Pertahankan kinerja pelayanan dosen, tenaga kependidikan dan pengelolah pada masa 

mendatang karna menurut pandangan saya sudah sangat baik. Selain itu, Terima kasih untuk 

prodi Akuntansi telah merekomendasikan saya sebagai salah satu penerima beasiswa di 

kampus tercinta STIE 66 Kendari. Serta Terima kasih juga untuk pelayanan dosen, tenaga 

kependidikan dan pengelolah yang telah melayani mahasiswa/i nya dengan sangat baik dan 

penuh kesabaran. 

Layanan konsultasi antara dosen dan mahasiswa sangat baik dan terarah. Pengurusan yang 

berhubungan tentang KRS,KHS, dan bimbingan sangat cepat ditangani oleh prodi akuntansi dan 

rekomendasi beasiswa dari prodi akuntansi juga sangat membantu. Harapan saya kedepannya 

semakin baik dan tetap terarah seperti saat ini. Terimakasih 

Pelayanannya sangat baik dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi 

Pertahankan dan tingkatkan 

Untuk para pendidik kami untuk lebih meningkatkan mutunya, sehingga kami para mahasiswa 

juga mempunyai daya saing yang lebih dan untuk bersama sama meningkatkan mutu kampus 

kita tercinta. Saya mengucapkan Terima kasih juga kepada kampus karena sudah 

merekomendasikan agar kami mendapatkan bantuan ukt oleh karena itu meringankan beban 

kami para mahasiswa sedikit demi sedikit, saya ucapkan banyak banyak Terima kasih 

Semoga ruangan belajar dapat bertambah 

Bagus sekali 

Menurut saya pelayanan dosen, tenaga kependidikan dan pengelolah sudah melakukan 

tugasnya dengan baik 

 

 

g. Tindak Lanjut: 

 Berdasarkan dari beberapa saran yang diberikan oleh mahasiswa terhadap 

program studi akuntansi ada beberapa tindak lanjut atau hal-hal yang sudah dilakukan 

oleh program studi akuntansi untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada 

mahasiswa. 

1. Menambah sarana dan prasarana berupa penambahan dan perbaikan ruangan belajar 

dan perbaikan fasilitas dalam proses pembelajaran mahasiswa di kelas. 

2. Menambah sarana pelayanan kepada mahasiswa dalam mempercepat proses 

administrasi kepada mahasiswa. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan 

4. Menambah kuota beasiswa bagi mahasiswa 

5. Mengadakan pelatihan peningkatan softskill bagi mahasiswa. 
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