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1. PENDAHULUAN 

 

Survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dilakukan untuk melihat 

tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan Jurusan Akuntansi dalam 

melakukan pengembangan diri. Survey ini ditujukan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga 

Kependidikan pada Jurusan Akuntansi PNP dalam rangka mencapai standar 

sumber daya manusia sebagaimana ditetapkan dalam Standar Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) Politeknik Negeri Padang. Ruang lingkup analisis kepuasan ini 

adalah atas kegiatan layanan dan pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang selama periode Januari hingga 

Desember 2020. 

Pengukuran tingkat kepuasan dosen dilakukan melalui link google form 

https://forms.gle/2V8hvXEjXRHFuSfa8 sedangkan tenaga kependidikan melalui 

link google form https://forms.gle/5hb2d4XkffA2HKz1A. Pelaksanaan 

pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan ini dilaksanakan secara 

rutin tiap tahun dengan menggunakan kuisioner yang telah teruji validitas dan 

realibilitasnya. Instrumen tersebut selalu dievaluasi setiap tahun sehingga dalam 3 

tahun terakhir dilakukan beberapa kali perubahan kuisioner dengan tujuan untuk 

penyempurnaan kuisioner dan untuk memudahkan responden dalam melakukan 

pengisian. Pada instrumen kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tahun 2020, 

item-item pertanyaan yang digunakan lebih disederhanakan dan dikurangi dari 

tahun sebelumnya namun tetap dalam ruang lingkup yang sama dengan kuisioner 

sebelumnya.  

 

  

2. INSTRUMEN KEPUASAN  

a. Kuisioner 

Kuisioner yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan tenaga Dosen dan 

Tenaga Kependidikan menggunakan skala likert dengan 4 tingkat kepuasan yaitu:  

1. Sangat Puas (Bobot 4) 

2. Puas (Bobot 3) 

3. Cukup Puas (Bobot 2) dan  

4. Tidak Puas (Bobot 1) 

Kuisioner terdiri atas 6 pertanyaan yang mencakup: 

1. Kemudahan perizinan studi lanjut 

2. Ketersediaan alokasi dana bantuan untuk studi lanjut (bantuan SPP bagi 

izin belajar, bantuan disertasi, dll) 

3. Ketersediaan layanan untuk memfasilitasi pengembangan 

diri/kompetensi (seminar/workshop/pelatihan/ujian sertifikasi, dll) 

4. Ketersediaan alokasi dana yang memadai untuk pengembangan 

https://forms.gle/2V8hvXEjXRHFuSfa8
https://forms.gle/5hb2d4XkffA2HKz1A
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diri/kompetensi (seminar/workshop/pelatihan/ujian sertifikasi, dll) 

5. Kejelasan mekanisme dan informasi tentang jenjang karir/kenaikan 

pangkat 

6. Kemudahan pengurusan administrasi kepegawaian (surat 

menyurat/kenaikan pangkat, dll) 

 

Sebelum kuisioner disebarkan kepada responden, kuisioner tersebut telah 

diujicobakan terlebih dahulu dan diuji validitas dan realibilitasnya. Uji validitas 

dan realibilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS.  

 

b. Responden 

Responden atas kuisioner kepuasan ini adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang 

terdapat pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang pada tahun 2020 yang terdiri 

atas 41 orang Dosen dan 5 orang tenaga kependidikan. Dari jumlah keseluruhan masing-

masing SDM tersebut, kuisioner kepuasan ini telah diisi oleh sebanyak 33 (tiga puluh 

tiga) orang Dosen dan 5 (lima) orang Tenaga Kependidikan. 

 

Gambar 2.1 Responden 

 

3. HASIL PENGUKURAN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK 

 

Berikut ini diuraikan hasil pengukuran kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

berdasarkan masing-masing item pertanyaan. 

1.  Kemudahan perizinan studi lanjut 
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Gambar 3.1 Tingkat Kepuasan Pertanyaan 1 

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki tingkat kepuasan yang sangat tinggi dalam 

hal kemudahan perizinan studi lanjut, yaitu dengan skor 3,64 atau dengan nilai 

kepuasan sebesar 95 yang memberikan tingkat kepuasan “sangat puas”. Hal ini 

disebabkan karena pimpinan baik ditingkat UPPS, PPS maupun PNP memberikan 

dukungan penuh bagi dosen ataupun tenaga kependidikan yang akan melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudahan perizinan tersebut diberikan dalam 

bentuk penyediaan dokumen yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan 

dalam melanjutkan studinya.  

2.  Ketersediaan alokasi dana bantuan untuk studi lanjut (bantuan SPP bagi izin belajar, 

bantuan TA/Skripsi/Tesis/Disertasi, dll) 

 

Gambar 3.2 Tingkat Kepuasan Pertanyaan 2 

Berdasarkan ketersediaan alokasi dana bantuan untuk studi lanjut memperlihatkan 

skor 3,11 atau dengan nilai kepuasan sebesar 77,78 yang memberikan tingkat 

kepuasan pada rentang “puas”. Hal ini dikarenakan PNP memiliki dana yang 

terbatas dalam membiayai keseluruhan operasional PNP sehingga dana yang 

dialokasikan untuk bantuan studi lanjut juga tidak terlalu besar. Umumnya bantuan 

yang disediakan oleh PNP adalah bantuan SPP bagi dosen dan tenaga kependidikan 

yang melaksanakan studi lanjut melalui izin belajar serta memberikan bantuan 

dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis ataupun Disertasi.  

 

3. Ketersediaan layanan untuk memfasilitasi pengembangan diri/kompetensi 
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(seminar/workshop/pelatihan/ujian sertifikasi, dll) 

 
 Gambar 3.3 Tingkat Kepuasan Pertanyaan 3  

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki tingkat kepuasan 3,34 atau nilai kepuasan 

sebesar 83,55 dengan tingkat kepuasan “sangat puas” atas ketersediaan layanan 

untuk memfasilitasi pengembangan diri/kompetensi. Hal ini disebabkan PPS 

memberikan kesempatan yang sangan besar bagi dosen ataupun tenaga 

kependidikan yang ingin meningkatkan kemampuannya melalui berbagai kegiatan 

seminar/pelatihan/ujian sertifikasi. Biasanya keputusan penunjukan dosen dan 

tenaga kependidikan yang akan mengikuti kegiatan tersebut juga dilakukan secara 

transparan. Bahkan pada awal penyusunan anggaran, PPS juga memintakan 

masukan terlebih dahulu mengenai kegiatan yang diperlukan dalam rangka 

meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.  

 

4. Ketersediaan alokasi dana yang memadai untuk pengembangan 

diri/kompetensi (seminar/workshop/pelatihan/ujian sertifikasi, dll) 

 
Gambar 3.4 Tingkat Kepuasan Pertanyaan 4 

 

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki tingkat kepuasan sebesar 3,24 atau nilai 

kepuasan sebesar 80,92 dengan tingkat kepuasan “sangat puas” atas ketersediaan 

alokasi dana yang memadai untuk pengembangan diri/kompetensi dalam bentuk 

seminar/workshop/pelatihan/ujian sertifikasi. Apabila kegiatan pengembangan diri 

tersebut dibutuhkan oleh sebahagian besar DTPS/tenaga kependidian, untuk 

menekan biaya yang timbul, UPPS mengambil kebijakan dengan melaksanakan 



6 

  

kegiatan seminar ataupun pelatihan tersebut dalam bentuk in house training sehingga 

kegiatan tersebut dapat diikuti oleh seluruh dosen pada Jurusan Akuntansi. 

5.  Kejelasan mekanisme dan informasi tentang jenjang karir/kenaikan pangkat. 

 
 Gambar 3.5 Tingkat Kepuasan Pertanyaan 5 

Dosen dan tenaga kependidikan juga memiliki skor kepuasan sebesar 3,99 atau nilai 

kepuasan sebesar 84,87 dengan tingkat kepuasan “sangat puas” atas kejelasan 

mekanisme dan informasi tentang jenjang karir/ kenaikan pangkat. Hal ini 

dikarenakan bagian kepegawaian PNP telah menyediakan informasi mengenai 

jenjang karir/kenaikan jabatan secara online melalui link 

https://www.pnp.ac.id/?page_id=1334  sehingga informasi tersebut dapat diakses 

oleh dosen dan tenaga kependidikan dengan mudah6. Kemudahan pengurusan 

administrasi kepegawaian (surat menyurat/kenaikan pangkat, dll). 

 

6.  Kemudahan pengurusan administrasi kepegawaian (surat menyurat/kenaikan 

pangkat, dll) 

 

Gambar 3.6 Tingkat Kepuasan Pertanyaan 6 

 

Dosen dan tenaga kependidikan juga merasakan kepuasan yang cukup tinggi dalam 

hal kemudahan pengurusan administrasi kepegawaian dengan skor kepuasan sebesar 

3,99 atau nilai kepuasan sebesar 84,87 dengan tingkat kepuasan “sangat puas”. Hal 

ini disebabkan karena bagian kepegawaian cukup kooperatif dan komunikatif dalam 

memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sehingga proses surat menyurat 

https://www.pnp.ac.id/?page_id=1334
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ataupun kenaikan pangkat dapat berjalan lancar. UPPS dan PPS juga memberikan 

dukungan dengan menyiapkan surat pengantar dan dokumen lainnya yang diperlukan 

sesuai wewenang UPPS dan PPS. 

Secara keseluruhan, berdasarkan keenam aspek kepuasan yang dirasakan oleh dosen dan 

tenaga kependidikan, secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 3,35 atau nilai kepuasan 

sebesar 83,83 dengan tingkat kepuasan “sangat puas” atas layanan yang diberikan kepada  

dosen dan tenaga kependidikan baik di tingkat PS maupun pada tingkat PNP. Gambaran 

tingkat kepuasan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.7 

 

Tingkat Kepuasan
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PERTANYAAN

Tingkat Kepuasan Dosen dan Tendik tahun 2020

 

Gambar 3.7 Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

 

4. KESIMPULAN 

 

Dari keseluruhan aspek kepuasan Dosen dan Tenaga kependidikan, kemudahan 

perizinan studi lanjut merupakan tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan tertinggi sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan secara 

terus menerus kedepannya. Sedangkan ketersediaan alokasi dana bantuan untuk 

studi lanjut (bantuan SPP bagi izin belajar, bantuan disertasi, dll) merupakan 

aspek kepuasan yang paling rendah sehingga Politeknik Negeri Padang 

diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan studi lanjut 

tersebut. Namun demikian secara keseluruhan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, 

“sangat puas” atas layanan yang diberikan kepada  dosen dan tenaga kependidikan baik 

di tingkat PS maupun pada tingkat PNP. UPPS khususnya dan PNP umumnya harus 

tetap melakukan perbaikan berkelanjutan atas semua aspek penilaian kepuasan Dosen 

dan Tenaga Kependidikan agar dapat memiliki sumber daya manusia yang professional 

dan dapat diandalkan dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan 

kompeten dibidangnya. 


