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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Tujuan dilakukan pengukuran kepuasan taruna/i sebagai salah satu stakeholders, ada 2 

item. Pertama untuk mengetahui tingkat kepuasan taruna/i berdasarkan tingkat 

kepuasan terhadap kinerja lembaga. Kedua untuk mendapatkan umpan balik terkait 

dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada 

taruna/i sebagai salah satu stakeholder dan yang ketiga adalah untuk menentukan 

komponen atau aspek kinerja lembaga yang perlu segera ditindaklanjuti berdasarkan 

skala prioritas. Kuesioner kepuasan taruna/i terhadap layanan akademik dan Penunjang 

meliputi : 

a. Wujud (Tangibles), meliputi sarana pendidikan – alat perkuliahan, media 

pengajaran dan prasarana pendidikan. 

b. Kehandalan (Reliability), meliputi keakuratan data seperti jadwal, transkrip, KRS, 

surat keterangan terkait kebutuhan taruna/i. 

c. Sikap Tanggap (Responsiveness), meliputi kecepatan tenaga kependidikan dalam 

memberikan layanan akademik. 

d. Jaminan (Assurance), meliputi pengetahuan tenaga kependidikan dalam 

melayani taruna/i. 

e. Empati (Empathy), meliputi empati tenaga kependidikan terhadap kebutuhan 

taruna/i. 

f. Aspek Information System (Sistem informasi ketarunaan) 

Responden yang menjadi sample adalah seluruh jumlah taruna/i aktif tahun akademik 

2019/2020 yaitu sebanyak 402 taruna/i yang mewakili Program Studi MTPD, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengisian kuesioner sebesar 100%. Dari hasil 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sample yang dapat digunakan untuk hasil 

survey ini sebanyak 402 taruna/i. Teknik analisis yang digunakan pada survey ini adalah 

deskriptif statistic dengan menggunakan performance analysis. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan mengukur sikap, pendapat, dan 

presepsi seseorang. Skala Likert yang digunakan sebagai berikut (1) Sangat Kurang, (2) 

Kurang, (3) Cukup, (4) Baik, (5) Sangat Baik. Intrumen yang digunakan dalam survey 

kepuasan Taruna/i pada semester ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan. 



 
ii 

 

Secara umum berdasarkan hasil survey yang diketahui tingkat kepuasaan Taruna/I 

terhadap layanan di Poltektrans SDP Palembang menunjukkan jawaban “Sangat Baik” 

sebagaimana disimpulkan berikut ini: 

a. Wujud (Tangibles), meliputi sarana pendidikan – alat perkuliahan, media 

pengajaran dan prasarana pendidikan menyatakan “Sangat Puas” dengan nilai 

rata-rata kepuasan 4,37. 

b. Kehandalan (Reliability), meliputi keakuratan data seperti jadwal, transkrip, KRS, 

surat keterangan terkait kebutuhan taruna/I menyatakan “Sangat Puas” dengan 

nilai rata-rata kepuasan 4,37. 

c. Sikap Tanggap (Responsiveness), meliputi kecepatan tenaga kependidikan dalam 

memberikan layanan akademik menyatakan “Sangat Puas” dengan nilai rata-

rata kepuasan 4,33. 

d. Jaminan (Assurance), meliputi pengetahuan tenaga kependidikan dalam 

melayani taruna/i menyatakan “Sangat Puas” dengan nilai rata-rata kepuasan 

4,36. 

e. Empati (Empathy), meliputi empati tenaga kependidikan terhadap kebutuhan 

taruna/I menyatakan “Sangat Puas” dengan nilai rata-rata kepuasan 4,30. 

f. Aspek Information System (Sistem informasi ketarunaan) menyatakan “Sangat 

Puas” dengan nilai rata-rata kepuasan 4,27. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengolahan data 

kuesioner kepuasan taruna/I terhadap layanan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau 

dan Penyeberangan Palembang telah dapat diselesaikan dan dilaporkan. Kami 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan 

kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan kepuasan untuk tahun 2020 ini. 

Ucapan terima kasih ini kami apresiasikan setinggi-tingginya kepada : 

1. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang 

yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materiil. 

2. Para responden yaitu Taruna/i di lingkungan Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang yang telah berkenan menyempatkan dan 

meluangkan waktunya untuk mengisi instrument kepuasan taruna terhadap 

layanan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang  

ini. 

 

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran ini tentunya masih ada kekurangan, oleh 

karenanya kami sangat berharap banyak masukan dari segenap civitas akademika 

sebagai umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran dan 

evaluasi periode yang akan datang. 

 
Akhir kata semoga laporan taruna terhadap layanan di Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang tahun 2020 ini dapat dimanfaatkan dengan baik 

untuk bahan evaluasi dan perbaikan layanan kampus Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang. 

 

Unit Satuan Penjaminan Mutu 
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BAB 1 
 PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

Evaluasi terhadap implementasi system mutu di lingkungan Politeknik Transportasi SDP 

palembang adalah salah satu proses yang secara rutin dilakukan dalam rangka menjaga 

keberlangsungan berjalannya sebuah system sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kepuasan Taruna/i sebagai salah satu stakeholder terhadap 

layanan yang diterimanya di lingkungan Politeknik Transportasi SDP palembang 

merupakan bagian dari proses evaluasi tersebut yang pelaksanaannya diatur oleh LPM. 

Survey ini bertujuan untuk mengukur tanggapan Taruna/i terhadap layanan di Politeknik 

Transportasi SDP Palembang. Disamping itu survey ini akan mampu memetakan mutu 

pelayanan di lingkungan Politeknik Transportasi SDP Palembang. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan pengukuran kepuasan Taruna/i secara umum adalah untuk 

menjaga keberlangsungan implementasi sistem mutu di Politeknik Transportasi SDP 

palembang. Salah satu syarat dalam sistem manajemen mutu adalah umpan balik dari 

stake holders sebagai acuan bagi manajemen dalam menyusun program kerja rutin 

maupun program pengembangan maupun dalam menentukan arah kebijakan lembaga, 

khususnya yang terkait dengan stakeholders. 

Secara khusus, pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan taruna/i 

berdasarkan tingkat kepentingan terhadap kinerja lembaga, untuk mendapatkan umpan 

balik balik terkait dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam memberikan 

pelayanan kepada taruna/i sebagai salah satu stakeholder dan untuk menentukan 

komponen atau aspek kinerja lembaga yang perlu segera ditindaklanjuti berdasarkan 

skala prioritas. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Taruna/I terhadap layanan di Poltektrans SDP 

Palembang dalam pedoman ini adalah meliputi pelayanan terhadap Taruna/i di lingkup 

kampus Poltektrans SDP Palembang. 
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D. Metode 

Survei dibuat dalam bentuk formulir Google, dilakukan secara online yang dapat diakses 

melalui link: https://forms.gle/iFzqzYLsCHVTubhF7 untuk diisi oleh Taruna/i  sebanyak 

402 orang. 

Survey dilakukan terhadap Taruna/i Poltektrans SDP Palembang dengan cara 

menyebarkan kuesioner melalui WA dan WA grup. Adapun instrumen kuesioner 

meliputi: 

a. Wujud (Tangibles), meliputi sarana pendidikan – alat perkuliahan, media 

pengajaran dan prasarana pendidikan. 

1. Ruang kuliah tertata dengan bersih,dan rapi 

2. Ruang kuliah sejuk dan nyaman 

3. Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 

4. Mempunyai perpustakaan yang lengkap 

5. Laboratorium, simulator, bengkel yang relevan dengan kebutuhan 

keilmuan bagi taruna 

6. Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 

7. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan Bersih 

8. Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh Taruna 

 

b. Kehandalan (Reliability), meliputi keakuratan data seperti jadwal, transkrip, 

KRS, surat keterangan terkait kebutuhan taruna/i. 

1. Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 

2. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab 

3. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan kepada 

Taruna/i untuk melengkapi materi perkuliahan 

4. Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang objektif 

5. Dosen datang tepat waktu 

6. Dosen memadai sesuai dengan bidang keahliannya 

7. Satuan acara perkuliahan yang dibuat dosen 

8. Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi ketarunaan 

https://forms.gle/iFzqzYLsCHVTubhF7
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9. Kualitas layanan staf akademik untuk memenuhi 

kepentingan Taruna. 

 

c. Sikap Tanggap (Responsiveness), meliputi kecepatan tenaga kependidikan 

dalam memberikan layanan akademik. 

1. Poltektrans SDP Palembang menyediakan bimbingan konseling bagi 

taruna 

2. Poltektrans SDP Palembang menyediakan beasiswa bagi taruna yang 

tidak mampu 

3. Poltektrans SDP Palembang membantu taruna apabila menghadapi 

masalah akademik 

4. Poltektrans SDP Palembang beserta jajarannya menyediakan waktu bagi 

orang tua Taruna/i untuk berkonsultasi 

5. Poltektrans SDP Palembang memberikan layanan pengobatan bagi 

Taruna/i yang sakit 

6. Poltektrans SDP Palembang memberikan bantuan asuransi bagi Taruna/i 

yang mendapatkan musibah kecelakaan 

d. Jaminan (Assurance), meliputi pengetahuan tenaga kependidikan dalam 

melayani taruna/i. 

1. Staf administrasi santun dalam memberikan pelayanan 

2. Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani oleh Poltektrans SDP 

Palembang melalui dosen PA (Pembimbing Akademik) 

3. Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani oleh Poltektrans SDP 

Palembang melalui dosen bimbingan konseling 

4. Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada Taruna/i 

5. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran 

6. Sanksi bagi Taurna/i yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan 

Poltektrans SDP Palembang dan berlaku untuk semua Taruna/i tanpa 

terkecuali. 

e. Empati (Empathy), meliputi empati tenaga kependidikan terhadap 
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kebutuhan taruna/i. 

1. Kepedulian Poltektrans SDP Palembang dalam memahami kepentingan 

dan kesulitan Taruna/i 

2. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan lembaga) 

dibicarakan dengan orangtua wali Taruna/i 

3. Poltektrans SDP Palembang memonitor terhadap kemajuan Taruna/i 

melalui Pembimbing Akademik atau bimbingan konseling 

4. Dosen bersedia membantu Taruna/i yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/mata kuliah 

5. Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan Taruna/i 

6. Poltektrans SDP Palembang berusaha memahami minat dan bakat 

Taruna/i dan berusaha untuk mengembangkannya.  

f. Aspek Information System (Sistem informasi ketarunaan) 

1. Poltektrans SDP Palembang memberikan informasi sistem perkuliahan 

kepada orang tua dan Taruna/i 

2. Poltektrans SDP Palembang memberikan informasi akademik dan  

pelayanan non akademik dalam bentuk website (online) 

3. Poltektrans SDP Palembang secara terbuka memberikan informasi dan 

pelayanan baik akademik maupun non akademik 

4. Poltektrans SDP palembang membuka layanan pengaduan bagi Taruna/i 

yang memiliki permasalahan 

5. Poltektrans SDP Palembang berusaha memberikan respon positif setiap 

pengaduan Taruna/i 

6. Poltektrans SDP Palembang berusaha secara transparan dalam 

menjelaskan penggunaan dana ketarunaan 

 

Angket yang disusun dengan menggunakan skala Likert 1 - 5 (5 = Sangat Baik; 4 = 

Baik; 3 = Cukup ; 2 = Kurang; 1 = Sangat Kurang). Metode analisis yang digunakan 

yaitu dengan analisis statistik sederhana, yaitu dengan merata-ratakan poin 

setiap parameter yang divisualisasikan ke dalam tabel dan grafik. Indikator 
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penilaian setiap parameter menggunakan rentang bobot nilai 1 - 5 dari mulai 

Tidak Puas hingga Sangat Puas. 

 

 
Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval Kriteria dan Kinerja 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval Kepuasan 
Dosen dan Tendik 

Kinerja Pelayanan 

1 1,00 - 1,80 Sangat Kurang 

2 1,81 - 2,60 Kurang 

3 2,61 - 3,40 Cukup 

4 3,41 - 4,20 Baik 

5 4,21 - 5,00 Sangat Baik 
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BAB 2  
HASIL DAN ANALISIS KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA  

KEPENDIDIKAN 
 
 
A. Responden 

Kepuasan Taruna/I ini dilakukan dengan melibatkan 328 orang responden yang terdiri 

dari Taruna/I tingkat I,II dan II yang ada di Poltektrans SDP Palembang.  

 

B. Aspek tangibles (Sarana pendidikan-Alat Perkuliahan, Media Pengajaran 
dan Prasarana Pendidikan) 
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Dari hasil tersebut nampak persentase yang paling rendah yakni 4,23 pada aspek 

ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih sehingga perlu perhatian dan 

pembenahan dari kampus. Untuk persentase tertinggi yakni 4,53 pada aspek Fasilitas 

ibadah yang dapat dipergunakan oleh taruna, hal ini dimungkinkan karena adanya 

penambahan fasilitas berupa Masjd dan fasilitas ibadah agama yang lain di Kampus 

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang. 

 

C. Aspek Reliability (kehandalan dosen, staf Akademik)  

No. Unsur Rerata
Kualitas 

Layanan

1 Ruang kuliah tertata dengan bersih,dan rapi 4,49 Sangat Baik

2 Ruang kuliah sejuk dan nyaman 4,38 Sangat Baik

3 Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang kuliah. 4,41 Sangat Baik

4 Mempunyai perpustakaan yang lengkap 4,26 Sangat Baik

5
Laboratorium, simulator, bengkel yang relevan dengan 

kebutuhan keilmuan bagi taruna
4,38 Sangat Baik

6 Ketersediaan buku referensi yang di perpustakaan 4,28 Sangat Baik

7 Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan Bersih 4,23 Sangat Baik

8 Fasilitas	ibadah yang dapat dipergunakan oleh Taruna 4,53 Sangat Baik

4,37 Sangat BaikKepuasan Rerata Aspek 1
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Dari hasil tersebut nampak persentase yang paling rendah yakni 4,32 pada aspek Bahan 

ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan kepada Taruna/I untuk melengkapi 

materi perkuliahan, sehingga perlu perhatian dan pembenahan dari Kampus. Untuk 

persentase tertinggi yakni 4,40 pada aspek Kejelasan materi perkuliahan diberikan 

dosen dan aspek Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi ketarunaan. 

 

D. 3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap)  

 

No. Unsur Rerata
Kualitas 

Layanan

1 Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen 4,40 Sangat Baik

2
Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab

4,38 Sangat Baik

3 Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan 

kepada Taruna/i untuk melengkapi materi perkuliahan

4,32 Sangat Baik

4
Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang 

objektif
4,36 Sangat Baik

5 Dosen datang tepat waktu 4,36 Sangat Baik

6 Dosen memadai sesuai dengan bidang keahliannya 4,39 Sangat Baik

7 Satuan acara perkuliahan yang dibuat dosen 4,38 Sangat Baik

8
Kemampuan staf akademik untuk melayani administrasi 

ketarunaan
4,40 Sangat Baik

9
Kualitas	layanan	staf akademik untuk memenuhi 

kepentingan Taruna
4,39 Sangat Baik

4,37 Sangat BaikKepuasan Rerata Aspek 2
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Dari hasil tersebut nampak persentase yang paling rendah yakni 4,28 pada aspek 

Poltektrans SDP Palembang beserta jajarannya menyediakan waktu bagi orang tua 

Taruna/i untuk berkonsultasi, sehingga perlu perhatian dan pembenahan dari Kampus. 

Untuk persentase tertinggi yakni 4,34 pada aspek Poltektrans SDP Palembang 

No. Unsur Rerata
Kualitas 

Layanan

1
Poltektrans SDP Palembang menyediakan bimbingan 

konseling bagi taruna
4,34 Sangat Baik

2
Poltektrans SDP Palembang menyediakan beasiswa bagi 

taruna yang tidak mampu
4,29 Sangat Baik

3
Poltektrans SDP Palembang membantu taruna apabila 

menghadapi masalah akademik
4,30 Sangat Baik

4

Poltektrans SDP Palembang beserta jajarannya 

menyediakan waktu bagi orang tua Taruna/i untuk 

berkonsultasi

4,28 Sangat Baik

5
Poltektrans SDP Palembang memberikan layanan 

pengobatan bagi Taruna/i yang sakit
4,34 Sangat Baik

6

Poltektrans SDP Palembang memberikan bantuan 

asuransi bagi Taruna/i yang mendapatkan musibah 

kecelakaan

4,34 Sangat Baik

4,33 Sangat BaikKepuasan Rerata Aspek 3
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menyediakan bimbingan konseling bagi taruna, Poltektrans SDP Palembang memberikan 

layanan pengobatan bagi Taruna/i yang sakit, Poltektrans SDP Palembang memberikan 

bantuan asuransi bagi Taruna/i yang mendapatkan musibah kecelakaan. 

 

E. Aspek Assurance (perlakuan pada Taruna/i)  
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Dari hasil tersebut nampak persentase yang paling rendah yakni 4,30 pada aspek 

Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani oleh Poltektrans SDP Palembang melalui 

dosen bimbingan konseling, sehingga perlu perhatian dan pembenahan dari Kampus. 

Untuk persentase tertinggi yakni 4,38 pada aspek Sanksi bagi Taruna/i yang melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan Poltektrans SDP Palembang dan berlaku untuk semua 

Taruna/i tanpa terkecuali. 

 

 

F. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan taruna)

No. Unsur Rerata
Kualitas 

Layanan

1 Staf administrasi santun dalam memberikan pelayanan 4,34 Sangat Baik

2

Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani oleh 

Poltektrans SDP Palembang melalui dosen PA 

(Pembimbing Akademik)

4,35 Sangat Baik

3

Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani	oleh 

Poltektrans SDP Palembang melalui dosen bimbingan 

konseling

4,30 Sangat Baik

4 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada Taruna/i 4,31 Sangat Baik

5
Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam 

proses pengajaran
4,34 Sangat Baik

6

Sanksi bagi Taruna/i yang melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan Poltektrans SDP Palembang dan berlaku 

untuk semua Taruna/i tanpa terkecuali

4,38 Sangat Baik

4,36 Sangat BaikKepuasan Rerata Aspek 4
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Dari hasil tersebut nampak persentase yang paling rendah yakni 4,16 dari aspek 

Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan lembaga) dibicarakan dengan 

orangtua wali Taruna/i, sehingga perlu perhatian dan pembenahan dari Kampus. Untuk 

No. Unsur Rerata
Kualitas 

Layanan

1
Kepedulian Poltektrans SDP Palembang dalam 

memahami kepentingan dan kesulitan Taruna/i
4,30 Sangat Baik

2
Besarnya kontribusi	biaya (sumbangan pengembangan 

lembaga) dibicarakan dengan orangtua wali Taruna/i
4,16 Baik

3

Poltektrans SDP Palembang memonitor terhadap 

kemajuan Taruna/i melalui Pembimbing Akademik atau 

bimbingan konseling

4,30 Sangat Baik

4
Dosen bersedia membantu Taruna/i yang 

mengalami	kesulitan bidang akademik/mata kuliah
4,33 Sangat Baik

5 Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan Taruna/i 4,34 Sangat Baik

6

Poltektrans SDP Palembang berusaha memahami minat 

dan bakat Taruna/i dan berusaha untuk 

mengembangkannya

4,34 Sangat Baik

4,30 Sangat BaikKepuasan Rerata Aspek 5
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persentase tertinggi yakni 4,34 pada aspek Dosen bersikap terbuka, kooperatif dengan 

Taruna/I dan Poltektrans SDP Palembang berusaha memahami minat dan bakat Taruna/i 

dan berusaha untuk mengembangkannya. 

 

G. Aspek Information System (Sistem informasi ketarunaan)  
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Dari hasil tersebut nampak persentase yang paling rendah yakni 4,19 pada aspek 

Poltektrans SDP Palembang berusaha secara transparan dalam menjelaskan penggunaan 

dana ketarunaan. Untuk persentase tertinggi yakni 4,31 pada aspek Poltektrans SDP 

Palembang secara terbuka memberikan informasi dan pelayanan baik akademik maupun 

non akademik.  

Survey kepuasan Taruna terhadap layanan kampus menunjukkan bahwa secara ratarata 

taruna merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Politeknik Transportasi Sungai, 

Danau dan Penyeberangan Palembang. Akan tetapi pada beberapa aspek masih perlu 

untuk ditingkatkan. Hal ini harus menjadi bahan masukan berharga bagi UST untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan akademik yang lebih baik. 

 

H. Analisis 

Secara umum berdasarkan hasil survey tingkat kepuasaan Taruna terhadap layanan 

kampus di Poltektrans SDP Palembang menunjukkan hasil jawaban “Sangat Puas” 

sebagaimana disimpulkan dengan nilai rata-rata 4,33. 

Namun demikian masih terdapat sejumlah unsur yang perlu ditindaklanjuti untuk 

perbaikan ke depan antara lain berkaitan dengan: 

1. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih sehingga perlu 

perhatian dan pembenahan dari kampus. 

2. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan kepada Taruna/I 

untuk melengkapi materi perkuliahan. 

3. Poltektrans SDP Palembang beserta jajarannya menyediakan waktu bagi orang 

tua Taruna/i untuk berkonsultasi. 

No. Unsur Rerata
Kualitas 

Layanan

1
Poltektrans SDP Palembang memberikan informasi sistem 

perkuliahan kepada orang tua dan Taruna/i
4,30 Sangat Baik

2

Poltektrans SDP Palembang memberikan informasi 

akademik dan  pelayanan non akademik dalam bentuk 

website (online)

4,28 Sangat Baik

3

Poltektrans SDP Palembang secara terbuka memberikan 

informasi dan pelayanan baik akademik maupun non 

akademik

4,31 Sangat Baik

4
Poltektrans SDP palembang membuka layanan 

pengaduan bagi Taruna/i yang memiliki permasalahan
4,28 Sangat Baik

5
Poltektrans SDP Palembang berusaha memberikan 

respon positif setiap pengaduan Taruna/i
4,28 Sangat Baik

6
Poltektrans SDP Palembang berusaha secara transparan 

dalam menjelaskan penggunaan dana ketarunaan
4,19 Baik



 

 

24 

4. Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani oleh Poltektrans SDP Palembang 

melalui dosen bimbingan konseling 

5. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan lembaga) dibicarakan 

dengan orangtua wali Taruna/i 

6. Poltektrans SDP Palembang berusaha secara transparan dalam menjelaskan 

penggunaan dana ketarunaan 
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BAB 3  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh hasil pengukuran tingkat kepuasan Taruna terhadap layanan 

Kampus di Poltektrans SDP Palembang tahun 2020 yang telah dilaksanakan dapat 

dirangkum beberapa hal sebagai kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan-Alat Perkuliahan, Media Pengajaran dan 

Prasarana Pendidikan) mencapai “Sangat Baik” dengan nilai rata-rata 4,37. 

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen, staf Akademik) mencapai “Sangat Baik” 

dengan nilai rata-rata 4,37. 

3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap)  mencapai “Sangat Baik” dengan nilai 

rata-rata 4,33. 

4. Aspek Assurance (perlakuan pada Taruna/i) mencapai “Sangat Baik” dengan nilai 

rata-rata 4,36. 

5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan taruna) mencapai “Sangat 

Baik” dengan nilai rata-rata 4,30. 

6. Aspek Information System (Sistem informasi ketarunaan) mencapai 

“Sangat Baik” dengan nilai rata-rata 4,27. 

7. Secara umum dapat disimpulkan tingkat kepuasan taruna terhadap layanan 

kampus di Poltektrans SDP Palembang menyatakan “Sangat baik” dengan nilai 

rata-rata kepuasan 4,33. 

 

 

 B. Saran  

Walaupun secara umum hasil survey menunjukkan tingkat taruna terhadap layanan 

kampus memberikan hasil “Sangat Puas”, namun masih terdapat beberapa unsur yang 

perlu ditindaklanjuti untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi, yaitu: 

1. Ketersediaan fasilitas kamar kecil yang cukup dan bersih sehingga perlu 

perhatian dan pembenahan dari kampus. 

2. Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) yang diberikan kepada Taruna/I 

untuk melengkapi materi perkuliahan. 
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3. Poltektrans SDP Palembang beserta jajarannya menyediakan waktu bagi orang 

tua Taruna/i untuk berkonsultasi. 

4. Permasalahan/keluhan Taruna/i ditangani oleh Poltektrans SDP Palembang 

melalui dosen bimbingan konseling 

5. Besarnya kontribusi biaya (sumbangan pengembangan lembaga) dibicarakan 

dengan orangtua wali Taruna/i 

6. Poltektrans SDP Palembang berusaha secara transparan dalam menjelaskan 

penggunaan dana ketarunaan 

 

Demikian laporan survey kepuasan taruna terhadap layanan kampus Poltektrans SDP 

Palembang ini dibuat, semoga hasil survey ini bermanfaat untuk perbaikan Poltektrans 

SDP Palembang di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

a 
 

LAMPIRAN 
 

INSTRUMEN SURVEI 
 

 

Kuesioner Online: https://forms.gle/iFzqzYLsCHVTubhF7 
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