
EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI 

 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh Prodi adalah 3,60 (rentang baiksangat baik) dimana rerata tertinggi adalah aspek 

kepedulian pengelola program studi dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa 

 

3,52

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

Keandalan dan kemampuan
Pengelola Prodi dalam memberikan

layanan kepada mahasiswa
(ketersediaan  buku panduan

akademik, kalender
akademik,layanan pengurusan KRS,

KHS/ transkrip, layanan evaluasi
pembelajaran)

Daya tanggap pengelola Prodi dalam
membantu mahasiswa dan

memberikan layanan dengan cepat

Kepastian bahwa layanan yang
diberikan pengelola Prodi sesuai

dengan Standar layanan yang
berlaku di STIKVINC

Kepedulian Pengelola prodi dalam
memberi perhatian kepada

mahasiswa



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN DOSEN 

 
 

Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh dosen adalah 3, 62 (rentang baiksangat baik) dimana rerata tertinggi adalah aspek 

keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan layanan kepada mahasiswa 

 

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

Keandalan dan kemampuan dosen
dalam memberikan pelayanan

terhadap mahasiswa

Daya tanggap dosen dalam
membantu mahasiswa dan

memberikan layanan dengan cepat

Kepastian bahwa layanan dosen
sesuai dengan ketentuan atau
standar layanan di STIKVINC

Kepedulian dosen dalam memberi
perhatian pada mahasiswa



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN KEMAHASISWAAN 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan adalah 3, 64 (rentang baik-sangat baik) dimana rerata tertinggi adalah daya tanggap dosen 

pembimbing akademik dan kepedulian pembimbing akademik dalam memberi perhatian kepada mahasiswa bimbingan akademik. 

 

 

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

Keandalan dan
kemampuan pengelola

unit kemahasiswaan
dalam memberikan

layanan kepada
mahasiswa  (terkait
kegiatan penalaran,

minat dan bakat
(ORMAWA & UKM),
layanan kesehatan,

bimbingan konseling,
beasiswa,  bimbingan

karier dan
kewirausahaan)

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan
dalam membantu

mahasiswa dan
memberikan layanan
kegiatan ORMAWA &
UKM serta kegiatan

pengembangan minat
dan bakat dengan

cepat

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan dan
dosen  dalam

membantu mahasiswa
dan memberikan

layanan kesehatan
dengan cepat

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan dalam
membantu mahasiswa

dan memberikan
layanan beasiswa

dengan cepat

Daya tanggap dosen
pembimbing akademik

dalam membantu
mahasiswa dan

memberikan layanan
konseling atau

bimbingan akademik
dengan cepat

Kepastian bahwa
layanan yang

diberikan
kemahasiswaan

sesuai dengan Standar
layanan yang berlaku

di STIKVINC

Kepedulian unit
kemahasiswaan dalam

memberi perhatian
kepada mahasiswa

terkait kegiatan
kemahasiswaan

Kepedulian dosen
pembimbing akademik

dalam memberi
perhatian kepada

mahasiswa bimbingan
akademik



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 
skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan adalah 3,62 (rentang baik-sangat baik) dimana rerata tertinggi adalah daya tanggap 

 

 

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

SARANA PRASARANA 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana adalah 2,69 (rentang cukup- baik) dimana rerata tertinggi adalah kemudahan dalam aksesibilitas 

sarana prasarana dan kualitas sarana prasarana 

 

 

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

Kecukupan sarana
prasarana yang

menunjang untuk
kegiatan

pembelajaran secara
online

Kecukupan sarana
prasarana

laboratorium yang
menunjang untuk

kegiatan
pembelajaran secara

online

Kecukupan sarana
prasarana

perpustakaan  yang
menunjang untuk

kegiatan
pembelajaran secara

online

Kemudahan dalam
mengakses sarana

prasarana
pembelajaran

Kemudahan dalam
mengakses sarana

dan parasarana
perputakaan

(peminjaman &
pengembalian

koleksi
perpustakaan,

kemudahan
mengakses koleksi

perpustakaan secara
online)

Kemudahan dalam
mengakses sarana

dan parasarana
laboratorium

(peminjaman &
pengembalian alat-

alat laboratorium jika
diperlukan)

Kualitas sarana dan
prasarana

pembelajaran dalam
memfasilitasi

pembelajaran online

Kualitas sarana dan
prasarana

laboratorium dalam
memfasilitasi

pembelajaran online



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh Prodi adalah 3,59 (rentang baiksangat baik) dimana rerata tertinggi adalah aspek 

kepedulian pengelola program studi dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa. 

 

 

3,5

3,52

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

Keandalan dan kemampuan Pengelola
Prodi dalam memberikan layanan

kepada mahasiswa (ketersediaan  buku
panduan akademik, kalender

akademik,layanan pengurusan KRS,
KHS/ transkrip, layanan evaluasi

pembelajaran)

Daya tanggap pengelola Prodi dalam
membantu mahasiswa dan memberikan

layanan dengan cepat

Kepastian bahwa layanan yang
diberikan pengelola Prodi sesuai

dengan Standar layanan yang berlaku di
STIKVINC

Kepedulian Pengelola prodi dalam
memberi perhatian kepada mahasiswa



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN DOSEN 

 

 

Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh dosen adalah 3, 62 (rentang baiksangat baik) dimana rerata tertinggi adalah aspek 

keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan layanan kepada mahasiswa 

 

3,5

3,52

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

Keandalan dan kemampuan dosen
dalam memberikan pelayanan

terhadap mahasiswa

Daya tanggap dosen dalam
membantu mahasiswa dan

memberikan layanan dengan cepat

Kepastian bahwa layanan dosen
sesuai dengan ketentuan atau
standar layanan di STIKVINC

Kepedulian dosen dalam memberi
perhatian pada mahasiswa



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN KEMAHASISWAAN 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan adalah 3, 65 (rentang baik-sangat baik) dimana rerata tertinggi adalah daya tanggap dosen 

pembimbing akademik dan kepedulian pembimbing akademik dalam memberi perhatian kepada mahasiswa bimbingan akademik 

 

 

3,52

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

3,68

3,7

Keandalan dan
kemampuan pengelola

unit kemahasiswaan
dalam memberikan

layanan kepada
mahasiswa  (terkait
kegiatan penalaran,

minat dan bakat
(ORMAWA & UKM),
layanan kesehatan,

bimbingan konseling,
beasiswa,  bimbingan

karier dan
kewirausahaan)

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan  dalam
membantu mahasiswa

dan memberikan
layanan kegiatan
ORMAWA & UKM

serta kegiatan
pengembangan minat

dan bakat dengan
cepat

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan dan
dosen  dalam

membantu mahasiswa
dan memberikan

layanan kesehatan
dengan cepat

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan dalam
membantu mahasiswa

dan memberikan
layanan beasiswa

dengan cepat

Daya tanggap dosen
pembimbing akademik

dalam membantu
mahasiswa dan

memberikan layanan
konseling atau

bimbingan akademik
dengan cepat

Kepastian bahwa
layanan yang diberikan
kemahasiswaan  sesuai

dengan Standar
layanan yang berlaku

di STIKVINC

Kepedulian unit
kemahasiswaan dalam

memberi perhatian
kepada mahasiswa

terkait kegiatan
kemahasiswaan

Kepedulian dosen
pembimbing akademik

dalam memberi
perhatian kepada

mahasiswa bimbingan
akademik



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA ILMU KEPERAWATAN TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN TENDIK 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan adalah 3, 64 (rentang baik-sangat baik) dimana rerata tertinggi adalah kepastian dan 

kepedulian tendik dalam memberikan layanan. 

 

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75
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SARANA PRASARANA 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana adalah 3,64 (rentang baik-sangat baik) dimana rerata tertinggi adalah  

kemudahan dalam aksesibilitas sarana prasarana 

 

 

3,52

3,54

3,56

3,58

3,6

3,62

3,64

3,66

3,68

3,7

Kecukupan sarana
prasarana yang

menunjang untuk
kegiatan pembelajaran

secara online

Kecukupan sarana
prasarana

laboratorium yang
menunjang untuk

kegiatan pembelajaran
secara online

Kecukupan sarana
prasarana

perpustakaan  yang
menunjang untuk

kegiatan pembelajaran
secara online

Kemudahan dalam
mengakses sarana

prasarana
pembelajaran

Kemudahan dalam
mengakses sarana dan

parasarana
perputakaan

(peminjaman &
pengembalian koleksi

perpustakaan,
kemudahan mengakses

koleksi perpustakaan
secara online)

Kemudahan dalam
mengakses sarana dan

parasarana
laboratorium

(peminjaman &
pengembalian alat-alat

laboratorium jika
diperlukan)

Kualitas sarana dan
prasarana

pembelajaran dalam
memfasilitasi

pembelajaran online

Kualitas sarana dan
prasarana

laboratorium dalam
memfasilitasi

pembelajaran online



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA FISIOTERAPI TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI 

 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh Prodi adalah 3,66(rentang baiksangat baik) dimana rerata tertinggi adalah aspek 

kepedulian pengelola program studi dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa 

 

3,654

3,656

3,658

3,66

3,662

3,664

3,666

3,668

3,67

3,672

Keandalan dan kemampuan
Pengelola Prodi dalam memberikan

layanan kepada mahasiswa
(ketersediaan  buku panduan

akademik, kalender
akademik,layanan pengurusan KRS,

KHS/ transkrip, layanan evaluasi
pembelajaran)

Daya tanggap pengelola Prodi dalam
membantu mahasiswa dan

memberikan layanan dengan cepat

Kepastian bahwa layanan yang
diberikan pengelola Prodi sesuai

dengan Standar layanan yang berlaku
di STIKVINC

Kepedulian Pengelola prodi dalam
memberi perhatian kepada

mahasiswa



EVALUASI KEPUASAN MAHASISWA FISIOTERAPI TA 2020/2021 – 1 

LAYANAN DOSEN 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan oleh dosen adalah 3, 67 (rentang baiksangat baik) dimana rerata tertinggi adalah aspek 

kepedulian dosen dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa 

 

3,64

3,65

3,66

3,67

3,68

3,69

3,7

3,71

Keandalan dan kemampuan dosen
dalam memberikan pelayanan

terhadap mahasiswa

Daya tanggap dosen dalam
membantu mahasiswa dan

memberikan layanan dengan cepat

Kepastian bahwa layanan dosen
sesuai dengan ketentuan atau
standar layanan di STIKVINC

Kepedulian dosen dalam memberi
perhatian pada mahasiswa
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LAYANAN KEMAHASISWAAN 

 
Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan adalah (3,67) dimana rerata tertinggi adalah kepedulian pembimbing akademik dalam 

memberi perhatian kepada mahasiswa bimbingan akademik 

 

3,64

3,65

3,66

3,67

3,68

3,69

3,7

3,71

Keandalan dan
kemampuan pengelola

unit kemahasiswaan
dalam memberikan

layanan kepada
mahasiswa  (terkait
kegiatan penalaran,

minat dan bakat
(ORMAWA & UKM),
layanan kesehatan,

bimbingan konseling,
beasiswa,  bimbingan

karier dan
kewirausahaan)

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan  dalam
membantu mahasiswa

dan memberikan
layanan kegiatan

ORMAWA & UKM serta
kegiatan

pengembangan minat
dan bakat dengan

cepat

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan dan
dosen  dalam

membantu mahasiswa
dan memberikan

layanan kesehatan
dengan cepat

Daya tanggap
pengelola

kemahasiswaan dalam
membantu mahasiswa

dan memberikan
layanan beasiswa

dengan cepat

Daya tanggap dosen
pembimbing akademik

dalam membantu
mahasiswa dan

memberikan layanan
konseling atau

bimbingan akademik
dengan cepat

Kepastian bahwa
layanan yang diberikan
kemahasiswaan  sesuai

dengan Standar
layanan yang berlaku

di STIKVINC

Kepedulian unit
kemahasiswaan dalam

memberi perhatian
kepada mahasiswa

terkait kegiatan
kemahasiswaan

Kepedulian dosen
pembimbing akademik

dalam memberi
perhatian kepada

mahasiswa bimbingan
akademik
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LAYANAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 

 

Skor kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan adalah 3, 66 (rentang baik-sangat baik) dimana rerata tertinggi adalah daya tanggap 

tenaga kependidikan dalam memberikan layanan 

 

3,64

3,65

3,66

3,67

3,68

3,69

3,7

3,71
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SARANA PRASARANA 

 

Skor kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana adalah 3,67 (rentang baik-sangat baik)  dimana rerata tertinggi adalah kemudahan dalam aksesibilitas 

sarana prasarana dan kecukupan sarana prasarana 

 

3,64

3,65

3,66

3,67

3,68

3,69

3,7

3,71

Kecukupan sarana
prasarana yang

menunjang untuk
kegiatan

pembelajaran secara
online

Kecukupan sarana
prasarana

laboratorium yang
menunjang untuk

kegiatan
pembelajaran secara

online

Kecukupan sarana
prasarana

perpustakaan  yang
menunjang untuk

kegiatan
pembelajaran secara

online

Kemudahan dalam
mengakses sarana

prasarana
pembelajaran

Kemudahan dalam
mengakses sarana dan

parasarana
perputakaan

(peminjaman &
pengembalian koleksi

perpustakaan,
kemudahan

mengakses koleksi
perpustakaan secara

online)

Kemudahan dalam
mengakses sarana dan

parasarana
laboratorium

(peminjaman &
pengembalian alat-

alat laboratorium jika
diperlukan)

Kualitas sarana dan
prasarana

pembelajaran dalam
memfasilitasi

pembelajaran online

Kualitas sarana dan
prasarana

laboratorium dalam
memfasilitasi

pembelajaran online


