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EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KINERJA
PEMBELAJARAN DI JURUSAN SISTEM KOMPUTER
DENGAN METODE SKALA LIKERT
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STMIK-AUB-Surakarta
ABSTRACT
The purpose of this research was to determine and evaluate the system of academic services at the
Department of Computer Systems STMIK AUB Surakarta and to provide information to the department in
order to further improved service to students. The results of these studies can be concluded that the twenty
variables services provided there are 3 very satisfied, it must be maintained, 15 items are satisfied it must
increase minimally maintained, 1 less satisfied and one was disappointed, it should be increased extra and
evaluation must be done every semester so that the results can be maximized.
Keywords: satisfaction, Likert scale, performance.

I. PENDAHULUAN
Semakin banyak persaingan yang
ketat dan komplek dalam dunia pendidikan,
khususnya di perguruan tinggi maka
perguruan tinggi tersebut harus siap untuk
berbenah dan merencanakan strategi alternatif
agar lembaga pendidikan yang dikelola tetap
eksis. Kelemahan-kelemahan yang ada
semaksimal mungkin harus dimanfaatkan
sebagai peluang-peluang dengan kekuatan
yang dimiliki. Disamping itu juga harus dapat
menganalisis pendidikan sebagai salah satu
modal utama untuk dapat berinteraksi dengan
dunia luar, memahami pesaing dan posisinya
serta dapat menterjemahkan kedalam strategi
yang
tepat
untuk
mengatasi
dan
memenangkan persaingan.
Semakin banyaknya Perguruan Tinggi
di Wilayah Surakarta, maka lembaga
pendidikan di STMIK AUB Surakarta harus
dapat meningkatkan kualitas sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan ilmu saat
sekarang. Skala Likert merupakan suatu
alternatif metode yang bisa digunakan untuk
merespon atau mengetahui tingkat kepuasan
mahasiswa secara dini. Dalam persaingan
yang ketat ini Jurusan Sistem Komputer
STMIK AUB Surakarta perlu mengetahui
secara rinci hal-hal yang menimbulkan
kepuasan
mahasiswa
terhadap
sistem
akademik yang ditawarkan.
Pelaksana penelitian ini dilaksanakan
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
Komputer (STMIK AUB) Surakarta, dimana
STMIK AUB Surakarta merupakan Perguruan
Tinggi yang relatif masih muda, tetapi

mempunyai kans dan daya tarik tersendiri.
Sejak didirikan STMIK AUB telah mampu
menampung tiga kelas dari tiga program studi,
yaitu Sistem Informasi, Sistem Komputer dan
D3 Teknik Komputer.
Hal ini karena strategi dan terobosan
yang dijalankan manajemen STMIK AUB
menggaet minat mahasiswa baru untuk kuliah
di STMIK AUB cukup realistis dan transparan
serta gencar dalam melakukan promosinya.
Langkah proaktif sebagai aktifitas dini dalam
menyikapi perubahan-perubahan yang cukup
mendasar tersebut, merupakan tindakan
antisipasi, reaksi responsif dan sensitif dari
konsekuensi
evolusi proses
kemajuan
pendidikan. Strategi yang direncanakan akan
menjadi jalan perintis dalam mencapai tujuan
bukan by accident tetapi by plan. Dengan by
plan yang matang dengan penciptaan program
studi dalam bidang perencanaan, pengendalian
dan manajerial maka Jurusan Sistem
Komputer STMIK AUB harus menciptakan
lulusan yang kompetitif dan relevan di pasar
kerja. Dalam menciptakan strategi yang baik
harus didukung visi dan misi yang strategis
pula.
Penelitian ini, peneliti meneruskan
pada penelitian-penelitian sebelumnya, tetang
kepuasan mahasiswa kuliah di Jurusan Sistem
Komputer STMIK AUB Surakarta. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui apakah
mahasiswa yang kuliah di Jurusan Sistem
Komputer STMIK AUB Surakarta telah
merasa puas dengan kualitas layanan sarana
dan prasarana serta kegiatan perkuliahan di
Jurusan Sistem Komputer. Hal ini dapat
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diambil manfaat yang cukup besar agar pihak
manajemen selalu mementingkan kualitas
lulusan dan kualitas kegiatan belajar
mengajar, sehingga kekurangan secara dini
dapat di evaluasi dan dapat diperbaiki.
Kegiatan perkuliahan yang pro aktif dan
sarana prasarana yang mendukung merupakan
salah satu faktor suksesnya perguruan tinggi
agar lebih establised maupun eksis di masa
yang akan datang.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Jasa
Jasa adalah setiap tindakan atau
perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya
bersifat intangible (tidak terwujud fisik) dan
tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu
(Kotler, 1997). Pada umumnya jasa berupa
pelayanan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Jasa memiliki karakteristik utama
yang membedakannya dengan barang, yaitu :
1) Intangibility
Artinya jasa tidak dapat dilihat akan tetapi
dapat dirasakan dan dinikmati karena jasa
tidak berwujud, tetapi berwujud perbuatan
berupa pelayanan.
2) Inseparability
Artinya jasa tidak dapat dipisahkan,
biasanya dimana jasa tersebut dihasilkan
dan disitulah dikonsumsi.
3) Variability
Artinya jasa bisa berubah-ubah, jasa
mempunyai banyak nama dan bentuk,
kualitas dan jenisnya tergantung siapa,
kapan dan dimana jasa tersebut
dihasilkan.
4) Pershability
Artinya jasa tidak dapat disimpan dan
tidak mempunyai daya tahan, hal ini tidak
menjadi masalah jika permintaannya tetap
karena untuk menyiapkan pelayanan
permintaan tersebut mudah.
B. Pengertian Pemasaran
Di negara-negara yang sedang
berkembang seperti negara kita ini,
mempelajari prinsip pemasaran untuk dapat
bersaing dengan lebih efektif dan efisien
sangatlah rumit. Mempelajari pemasaran
terlebih dahulu membahas definisi yang
digunakan sebagai pedoman pembahasan sifat
dan perilaku manusia. Pemasaran adalah suatu
kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan
konsumen
melalui
proses
pertukaran
(Radiosunu, 1995). Unsur-unsur yang
terpenting dalam definisi tersebut diatas
meliputi :
1) Kebutuhan dan keinginan manusia.
2) Konsep produk yang mampu memuaskan
kebutuhan dan keinginan para konsumen.
3) Pemuasan kebutuhan yang dilakukan
dengan cara tertentu yang meliputi suatu
pertukaran.
Terdapat suatu anggapan bahwa
pemasaran merupakan suatu proses yang
memberikan jawaban atas kebutuhan dan
keinginan dari konsumen. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa hampir semua orang
baik secara langsung ataupun tidak langsung
ikut berkecimpung dalam pemasaran. Ini
disebabkan karena mempunyai keinginan dan
kebutuhan. Jadi pemasaran dapat menciptakan
dan memelihara hubungan dari dalam maupun
luar negeri melalui pertukaran, baik
pertukaran barang dengan uang berdasarkan
kebutuhan masing-masing.
Sedangkan menurut pendapat Kotler (1995),
Swastha (1997) bahwa pemasaran adalah
kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha
untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan
melalui proses pertukaran. Jadi pemasaran
sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan
usaha yang ditujukan untuk merencanakan,
menentukan harga, mempromosikan, dan
mendistribusikan barang dan jasa yang dapat
memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang
ada maupun pembeli potensial.
C. Konsep Pemasaran
Sebagai falsafah bisnis konsep
pemasaran dapat didefinisikan sebagai pemuas
kebutuhan konsumen, yang menjadi syarat
ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup
perusahaan
(Swastha,
1990).
Konsep
pemasaran
tersebut
disusun
dengan
memasukkan ketiga elemen pokok, yaitu :
1) Seluruh perencanaan dan kegiatan
perusahaan harus berorientasi pada
konsumen.
2) Volume penjualan yang meng-untungkan
harus menjadi tujuan perusahaan.
3) Seluruh kegiatan pemasaran dalam
perusahaan harus dikoordinasikan dan
diintegrasikan secara operasional.
D. Mengembangkan Strategi Pemasaran
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Setiap langkah yang dilakukan dalam
memformulasikan strategi pemasaran harus
diorientasikan pada upaya mencapai kepuasan
pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan
kunciutama dari konsep pemasaran dan
strategi pemasaran. Ini berarti proses yang
ditempuh oleh setiap pihak boleh jadi
bermacam-macam sesuai dengan kesanggupan
dan karakteristik masing-masing tetapi tujuan
akhirnya tetap akan bermuara pada
tercapainya
kepuasan
konsumen
atau
consumer satisfaction.
Berargumentasi bahwa pengembangan a
profitable marketing strategy di mulai dari the
identification of attractive opportunities
(mengidentifikasi peluang), kemudian defines
the target market (tentukan pasar sasaran)
dimana perusahaan akan mencurahkan seluruh
aktivitas pemasarannya secara langsung,
(Zikmund dan Amico dalam Hadi, 2004),
yang menegaskan bahwa terdapat tiga langkah
utama di dalam pengembangan strategi
pemasaran, yaitu: mengidentifikasi dan
menilai peluang, menganalisis segmensegmen pasar dan memilih pasar sasaran,
merencanakan strategi pemasaran yang akan
memuaskan
kebutuhan-kebutuhan
atau
keinginan pelanggan dan sesuai dengan tujuan
organisasi atau perusahaan.
E. Pengertian Evaluasi Kinerja
Menurut
Prawirosentono
dalam
Hamid (2002) evaluasi adalah hasil kerja yang
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang
dalam organisasi sesuai dengan wewenang
dan tanggung jawab masing-masing dalam
mencapai tujuan dalam organisasi serta legal
dan tidak melanggar hak, sesuai dengan moral
dan etika.
Menurut Guek (1978), evaluasi
kinerja merupakan proses yang efektif dalam
penghargaan, mendorong, mengembangkan,
meluruskan dan mendokumentasikan kinerja
seseorang untuk dievaluasi.
Dengan demikian evaluasi kinerja
merupakan aktifitas menemukan kelemahan,
kelebihan, tantangan dan peluang dalam
memperbaiki
kinerja
lembaga
yang
dipimpinnya. Evaluasi dilaksanakan secara
transparan, objektif, terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan
akan
mampu
memberikan masukan yang optimal bagi
kepentingan lembaga (program studi).

F. Manfaat Evaluasi Kinerja Pada Tahap
Dini
Dengan penerapan evaluasi kinerja
secara terstruktur, sistematis, terencana dan
konsep ilmiah, akan memberikan masukan
positif dan cukup besar bagi kelangsungan
kegiatan, yaitu:
1) Sebagai langkah evaluasi tahap dini,
menemukan kekurangan, kelemahan yang
dapat diperbaharui dan diluruskan.
2) Mengevaluasi efektifitas fungsi SDM
yang digunakan sebagai edit kinerja
(performance audit process).
3) Mampu
memberikan
identifikasi
penilaian, menuju keefektifan yang
didasarkan pada identifikasi kebutuhan
mendorong
perkembangan
tindakan
strategik untuk mencapai tujuan.
4) Memuat
planning, managing dan
evaluating terdapat efektifitas yang
dikerjakan.
5) Mampu meningkatkan efisiensi dan
mendorong kinerja personal.
6) Adanya penghematan waktu.
7) Adanya peningkatan mutu belajar
mengajar.
8) Mengurangi kegiatan yang tidak perlu.
9) Adanya staf (personil) yang bertanggung
jawab atas mutu pendidikan.
10) Mutu pendidikan dapat terpadu.
11) Citra lembaga yang positif bagi
pandangan masyarakat.
12) Kesempatan antar lembaga untuk
bersaing.
13) Sebagai metode pencegahan tahap dini
sehingga
menemukan
kesalahankesalahan proses belajar mengajar.
14) Memperbaiki hubungan antara lembaga
dan pelanggan.
15) Sebagai tolak ukur spesifikasi yang
dicapai dan mengurangi jumlah stagnasi
mahasiswa yang terlambat dalam belajar
sehingga dapat dievaluasi secara dini.
G. Pengertian Pelanggan
Pengertian pelanggana dalah semua
orang yang menuntut kita (atau perusahaan
kita) untuk memenuhi standar kualitas tertentu
dan karena itu akan memberikan pengaruh
pada performansi (performance) kita (atau
perusahaan kita). Jadi pelanggan adalah orang
yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita
yang tergantung padanya. Pelanggan adalah
orang yang membawa kita pada keinginannya.
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Tidak ada seorangpun yang menang beradu
argumentasi dengan pelanggan. Pelanggan
adalah orang yang teramat penting yang harus
dipuaskan (Gaspersz, 1997).
H. Kepuasan Pelanggan
Fokus kepuasan pelanggan itu lebih
besar dari sekedar melakukan survey. Fokus
pelanggan adalah bagian dari suatu proses
yang mengarah keperbaikan yang terus
menerus didalam organisasi, yang pada
gilirannya akan menghasilkan keputusan
pelanggan.
Sumber
dayanya
terbatas,
konsekuensinya, sumber daya itu harus terus
diterapkan dimana sumber daya ini paling
banyak digunakan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan dan mempertahankan
pelanggan (Goetschdan Davids, 1997).
I. Skala Likert
Pengertian skala likert, yang disebut
juga metode analisa skala (scale analisis)
sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang
kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang
diteliti, yang disebut isi universal (universe of
content) atau atribut universal (universe
attribute). Dalam prosedur likert, suatu atribut
universal mempunyai dimensi satu jika atribut
ini menghasilkan suatu skala komulatif yang
perfectionist. Penelitian ini menggunakan
ukuran nominal, yaitu menggunakan asumsi
agar tidak tumpang tindih (mutually exclusive)
dan tuntas (exhaustive) (Nasir, 1998, Effendi,
1987). Dalam skala ini responden tinggal
memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan
kondisi yang digambarkan. Skala likert
memberikan respon dari pertanyaan yang
diajukan pada responden dengan melihat
range [rentang] yang diberikan. Biasanya
berupa angka atau huruf, yaitu 1, 2, 3 dan
seterusnya atau a, b, c dan seterusnya. Dalam
skala likert ini hasil jawaban responden dapat
dilihat berdasarkan rangking yang diberikan,
sehingga nilai angka dapat dikomulatifkan dan
disimpulkan. Adapun pertanyaan yang
diberikan pada responden berorientasi pada
kepuasan kualitas layanan pembelajaran dan
kinerja di Sistem Komputer STMIK AUB
Surakarta.

1) Metode Interview
Adalah metode pengumpulan data dengan
cara mengadakan interview secara langsung
dengan responden yang bersangkutan untuk
memperoleh data yang diperlukan sesuai
dengan penelitian yang diangkat.
2) Metode Observasi
Adalah metode pengumpulan data dengan
mengadakan pengamatan dan pencatatan
secara langsung pada obyek penelitian untuk
mendapatkan data serta informasi yang
dibutuhkan di dalam penelitian.
3) Dokumentasi
Adalah suatu metode yang diperoleh dengan
menggunakan dokumen atau data-data yang
telah lalu yang bersumber pada suatu lembaga
atau instansi guna mendapatkan data yang
relevan di dalam penelitian.
4) Studi Pustaka
Adalah metode pengumpulan data yang
diperoleh dari referensi buku atau literatur
yang berhubungan dengan masalah-masalah
penelitian yang mendukung dan akan dibahas.
5) Penyebaran Angket
Suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan penyebaran angket atau
kuesioner kepada responden yang diharapkan
dapat mendapatkan jawaban seperti yang
diinginkan, serta merespon keluhan atau
masukan dari responden.
b. Sumber Data
Sumber data yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah :
1) Data primer
Adalah data yang diperoleh secara langsung
dari obyek yang akan diteliti yang
berhubungan
atau
berkaitan
dengan
mahasiswa Sistem Komputer yang meliputi :
a) Data keinginan yang berupa informasi
mengenai keinginan mahasiswa Sistem
Komputer terhadap sistem akademik di
Jurusan Sistem Komputer STMIK AUB
Surakarta.
b) Data penilaian yang berupa informasi
mengenai penilaian mahasiswa terhadap
sistem akademik Jurusan Sistem Komputer
STMIK AUB Surakarta.

III. METODE PENELITIAN
a. Teknik Pengumpulan Data
Teknik-teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data penelitian ini adalah (Hadi,
1998) :

2) Data sekunder
Adalah data yang diperoleh dari studi pustaka
dan data-data atau dokumen yang sudah
dibuat oleh orang lain serta tambahan data
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yang relevan dengan suatu penelitian yang
diangkat.
c. Teknik Pengolahan Data
Adapun teknik pengolahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :
1) Data responden
Dalam penulisan suatu penelitian yang
menggunakan Skala Likert data yang
digunakan adalah data dari responden dari
suatu penelitian yang angkat atau yang diteliti.
2) Analisis butir instrumen untukmengetahui
validitas dan reliabilitas dari instrumen.
Analisis ini terdiri dari:
a) Analisis kesahihan butir (validitas)
Validitas adalah tingkat kemampuan suatu
instrumen untuk mengungkapkan sesuatu
yang menjadi sasaran pokok pengukuran
yang dilakukan dengan instrumen tersebut.
Kesahihan
suatu
butir
kuesioner
dinyatakan dengan tingkat kemampuan
butir-butir pernyataan dalam kuesioner
tersebut untuk mengukur faktor yang telah
mengungkapkan faktor yang ingin diteliti
sesuai dengan kondisi populasi sampel
(Hadi, 1998).

Rxy =

NXY(X)(Y)

NX (X) NY (Y )
2

2

2

2

...1

d. Metode Skala Likert
Skala
likert
digunakan
untuk
mengukur sikap, pendapat atau persepsi
seseorang atau kelompok orang tentang
fenomena sosial. Skala likert variabel yang
akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator
variabel. Kemudian indikator tersebut
dijadikan sebagai titik tolak penyusunan itemitem instrumen yang dapat berupa pertanyaan
atau pernyataan.
e. Analisis Dan Pembahasan
Sebelum
melakukan
penelitian
sesungguhnya pada 50 responden, angket
diujikan pada 20 responden terlebih dahulu.
Hal ini digunakan untuk mengetahui valid dan
reliabel atau tidak soal angket yang akan
diberikan pada responden. Setelah itu
pengambilan data dilakukan pada 50 orang
mahasiswa yang ada di Sistem Komputer
STMIK AUB Surakarta. Langkah pertama
menyebar angket sebanyak 20 responden dan
butir pertanyaan sebanyak 20 item pertanyaan.
Adapun 20 butir item tersebut adalah sesuai
Tabel - 1.
Tabel - 1. Soal angket pelayanan akademik
No
1
2

Keterangan :
rxy

= korelasi momen tongkar

N

= jumlah subyek

X
X
Y
Y
 XY
2

2

3

= jumlah x

4

= jumlah skor butiran kuadrat

5

= jumlah y skor faktor
= jumlah skor faktor kuadrat

6

= jumlah perkalian x dan y
7

b) Analisis keandalan butir [reliabilitasi]
Keandalan (reliabilitas) adalah suatu
instrumen yang menunjukkan kemantapan,
atau stabilitas dari hasil pengamatan bila
dipergunakan
atau
diukur
dengan
instrumen tersebut dengan waktu-waktu
berikutnya dengan kondisi sesuatu yang
tidak berubah (Hadi, 1998).

Ru =

Rksubyek  Rkinteraks i
Rksubyek

= 1-

Rkinteraksi
Rksubyek

... 2

8
9
10
11
12
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Item
Apakah saudara puas dengan visi STMIK
AUB, keilmuan & kebangsaan.
Apakah saudara puas dengan misi yang
dicanangkan STMIK AUB
Apakah saudara puas dengan pelayanan staf
tata usaha
Apakah saudara puas dengan fasilitas dan
sarana kuliah
Apakah saudara puas dengan strategi yang
dirumuskan oleh STMIK dengan adanya
kurikulum yang berbasis kompetensi.
Apakah saudara puas dengan kondisi ruang
kuliah dan ruang lab.
Apakah saudara puas dengan peran asisten
lab
Apakah saudara puas dengan pelayanan
laboratorium
Apakah saudara puas dengan peran dosen
pararel
Apakah saudara puas dengan sistem penilaian
laboratorium
Apakah saudara puas dengan penilaian mata
kuliah
Apakah saudara setuju dengan sistem
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pengajaran dosen
Apakah saudara setuju saat konsultasi dengan
dosen
Apakah saudara setuju saat lulus dengan
sistem KRS
Apakah saudara setuju dengan sistem
penjadwalan kuliah dan praktikum
Apakah saudara setuju dengan kondisi
layanan perpustakaan
Apakah saudara setuju dengan pengadaan
perbaikan nilai
Apakah saudara puas dengan pelayanan KP
dan TA
Apakah saudara setuju dengan pemanfaatan
jaringan alumni

13
14
15
16
17
18
19
20

Apakah saudara setuju
pembayaran saat ini

dengan

sistem

Sumber : data angket yang disebar

Dari 20 item angket yang disebar tersebut
kemudian
dihitung
validitas
dan
reliabilitasnya.
Uji
validitas
angket
ditunjukkan dalam tabel - 2 dan uji reliabilitas
angket ditunjukkan dalam tabel - 3.
Tabel - 2. Uji validitas angket
No Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

r hitung
0,788
0,633
0,736
0,523
0,542
0,749
0,886
0,659
0,726
0,813
0,733
0,598
0,559
0,687
0,618
0,470
0,633
0,736
0,523

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

20

0,542

Valid

r tabel < r hitung maka data valid, r tabel =
0,444
Tabel - 3. Uji reliabilitas angket
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

20.0

N of Items = 20

.9294

r tabel < r hitung maka data reliabel, r tabel =
0,444

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pengolahan data diatas maka
data nilai skor jawaban responden di bedakan
menjadi empat kateogri yaitu  50 masuk
dalam kategori sangat tidak puas (kecewa),
51 – 100 masuk dalam kategori tidak puas,
101 – 150 masuk dalam kategori puas dan
151 – 200 masuk dalam kategori sangat puas.
Dari analisis data di dapat hasil angket item
yaitu item :
1) Analisis visi STMIK AUB Surakarta
Atribut yang melekat pada visi diakui oleh
responden dari 50 responden dengan nilai total
146, sehingga untuk atribut visi yang
dicanangkan STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori puas.
2) Analisis misi yang dilaksanakan
Atribut yang melekat pada misi diakui oleh
responden dari 50 responden dengan nilai total
148, sehingga untuk atribut misi yang
dilaksanakan STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori puas.
3) Analisis pelayanan staf tata usaha dan
pimpinan
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 149,
sehingga untuk pelayanan staf tata usaha dan
pimpinan STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori puas.
4) Analisis fasilitas dan sarana ruang kuliah
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 173,
sehingga untuk atribut fasilitas dan sarana
ruang kuliah yang dilaksanakan STMIK AUB
Surakarta masuk dalam kategori sangat puas.
5) Analisis kurikulum berbasis kompetensi
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 147,
sehingga untuk atribut kurikulum berbasis
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kompetensi yang dicanangkan STMIK AUB
Surakarta masuk dalam kategori puas.
6) Analisis kondisi ruang kuliah dan
laboratorium
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 185,
sehingga untuk kondisi ruang kuliah dan
laboratorium STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori sangat puas.
7) Analisis peran asisten di laboratorium
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 147,
sehingga untuk peran asisten di laboratorium
STMIK AUB Surakarta masuk dalam kategori
puas.
8) Analisis pelayanan laboratorium
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 146,
sehingga untuk pelayanan laboratorium
STMIK AUB Surakarta masuk dalam kategori
puas.
9) Analisis peran dosen pararel
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 144,
sehingga untuk peran dosen pararel STMIK
AUB Surakarta masuk dalam kategori puas.
10) Analisis sistem penilaian laboratorium
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 145,
sehingga untuk sistem penilaian laboratorium
STMIK AUB Surakarta masuk dalam kategori
puas.
11) Analisis penilaian mata kuliah
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 144,
sehingga untuk atribut penilaian mata kuliah
STMIK AUB Surakarta masuk dalam kategori
puas.
12) Analisis sistem pengajaran dosen
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 140,
sehingga untuk sistem pengajaran dosen
STMIK AUB Surakarta masuk dalam kategori
puas.
13) Analisis konsultasi dengan dosen
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 145,
sehingga untuk atribut konsultasi dengan
dosen STMIK AUB Surakarta masuk dalam
kategori puas.
14) Analisis penerapan sistem kredit semester
(sistem sks)

Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 150,
sehingga untuk penerapan sistem kredit
semester STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori puas.
15) Analisis
penjadwalan kuliah dan
praktikum
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 142,
sehingga untuk atribut penjadwalan kuliah dan
praktikum STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori puas.
16) Analisis kondisi layanan perpustakaan
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 90,
sehingga untuk atribut kondisilayanan
perpustakaan STMIK AUB Surakarta masuk
dalam kategori kurang puas.
17) Analisis pengadaan perbaikan nilai
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 50,
sehingga untuk perbaikan nilai STMIK AUB
Surakarta masuk dalam kategori kecewa.
18) Analisis pelayanan KP dan TA
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 141,
sehingga untuk atribut pelayanan KP dan TA
STMIK AUB Surakarta masuk dalam kategori
puas.
19) Analisis jaringan alumni
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 94,
sehingga untuk jaringan alumni STMIK AUB
Surakarta masuk dalam kategori kurang
puas.
20) Analisis sistem pembayaran dan bea
siswa
Atribut yang melekat diakui oleh responden
dari 50 responden dengan nilai total 191,
sehingga untuk sistem pembayaran dan bea
siswa STMIK AUB Surakarta masuk dalam
kategori sangat puas.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa, kedua puluh variabel
yang diberikan pada mahasiswa secara
dominan telah puas, lebih jelas
ditunjukkan di bawah ini :
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No
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17

Item
Apakah saudara puas
dengan visi STMIK AUB,
keilmuan & kebangsaan.
Apakah saudara puas
dengan
misi
yang
dicanangkan STMIK AUB
Apakah saudara puas
dengan pelayanan staf tata
usaha
Apakah saudara puas
dengan fasilitas dan sarana
kuliah
Apakah saudara puas
dengan
strategi
yang
dirumuskan oleh STMIK
dengan adanya kurikulum
yang berbasis kompetensi.
Apakah saudara puas
dengan kondisi ruang kuliah
dan ruang lab.
Apakah saudara puas
dengan peran asisten lab
Apakah saudara puas
dengan
pelayanan
laboratorium
Apakah saudara puas
dengan peran dosen pararel
Apakah saudara puas
dengan sistem penilaian
laboratorium
Apakah saudara puas
dengan penilaian mata
kuliah
Apakah saudara setuju
dengan sistem pengajaran
dosen
Apakah saudara setuju saat
konsultasi dengan dosen
Apakah saudara setuju saat
lulus dengan sistem KRS
Apakah saudara setuju
dengan sistem penjadwalan
kuliah dan praktikum
Apakah saudara setuju
dengan kondisi layanan
perpustakaan
Apakah saudara setuju
dengan
pengadaan
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Keterangan
Puas

18

Puas

19

Puas

20

Sangat
Puas

perbaikan nilai
Apakah saudara puas
dengan pelayanan KP dan
TA
Apakah saudara setuju
dengan
pemanfaatan
jaringan alumni

Puas

Puas

Apakah saudara setuju
dengan
sistem
pembayaran saat ini

Sangat
Puas

DAFTAR PUSTAKA
Djarwanto & Subagyo, 1996. Statistik
Induktif. BPFE. UGM. Yogyakarta.

Puas

Effendi Sofyan dan Masri Singarimbun. 1987.
Metodologi Penelitian Survei. LP3ES.
Jakarta.

Sangat
Puas

Guek. W. 1978. The Personal Activity By
Means By Which The Enerprice
Determines The Exent To Which The
Employee is Performing The Job
Activity. New Graw Hill.

Puas

Puas

Hadi Sutrisno, 1995. Analisa Butir untuk
Instrumen Angket, Tes, Skala Nilai
dengan Basica. Penerbit Andi Offset.
Yogyakarta.

Puas

Hadi Sutrisno. 1998. Metodologi Penelitian.
BPFE. UGM. Yogyakarta.

Puas

Hadi Yuswan. 2004. Analisis Preferensi
Konsumen di PT Lancar Kerja Sragen.
Skripsi
Teknik
Industri
UMS.
Surakarta.

Puas

Kurnianingrum, Janti Prihati. 2004. Upaya
Peningkatan
Kualitas
Lembaga
Pendidikan
dengan
Menentuakn
Prioritas Perbaikan Menggunakan
Metode AHP.

Puas
Puas
Puas

Kotler. 1997. Manajemen
Elexmedia. Jakarta.

Puas

Swasta Basu, DH. 1990. Manajemen Bisnis.
Liberty. Yogyakarta.

Kurang
Puas
Kecewa
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